
 
 

 

Caros Empresários, 

 

A ASSIMAGRA e o CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS, com a colaboração da CÂMARA 

MUNICIPAL DE ESTREMOZ, vêm por este meio convocar V. Exas. para a realização de uma 

Reunião sobre o futuro da Zona dos Mármores, no dia 28 de Fevereiro, às 15:00H, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de Estremoz. 

A Zona dos Mármores, continua a ter uma importância crucial na economia da Região e no 

reconhecimento internacional de Portugal. 

Colocam-se, hoje, desafios às Empresas e à Região, cruciais para que a Zona dos Mármores 

possa retomar os níveis de inovação, produção e exportação condicentes aquilo que é o facto 

de ser uma das principais produtoras e transformadoras de Pedra Natural do nosso país. 

Os desafios são: 

1. A Nova Linha ferroviária Évora Norte- Elvas/ Caia desenvolve-se 33% no Concelho do 

Alandroal. Esta linha inicialmente terá apenas uma paragem técnica (para 

manutenção) no Alandroal.  

Existe vontade das Entidades Públicas (CCDR Alentejo, Câmaras Municipais da Zona 

dos Mármores), em promover o investimento, mais tarde, numa Estação de 

Mercadorias que beneficie a Zona dos Mármores e o Polo Turístico do Alqueva. 

O envolvimento das Empresas e a manifestação do interesse das mesmas é 

fundamental para que se consiga o investimento numa Estação de Mercadorias; 

2. O Programa Alentejo 2020, tem um conjunto de concursos abertos para 

financiamento, que podem ser instrumentos fundamentais para se realizar um plano 

conjunto de revitalização da Zona dos Mármores e das Empresas. A ASSIMAGRA e o 

CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS, com o manifesto apoio da CCDR Alentejo estão 

motivadas para responder aos desafios que se colocam à Zona dos Mármores, mas é 

imperativo fazer este trabalho com V. Exas. ao nível da inovação, IDI e 

Internacionalização. 

Estes e outros assuntos serão debatido no dia 28 de Fevereiro. 

 



 
 

Agradecemos, por uma questão de logística, que confirmem a V. presença, para 

geral@clustermineralresources.pt 

Na certeza de todos podermos trabalhar em Estratégias Conjuntas para a competitividade 

da Zona dos Mármores, aguardamos as V. confirmações e despedimo-nos com os 

Melhores Cumprimentos, 

 

ASSIMAGRA                                                          

 

CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS 

mailto:geral@clustermineralresources.pt

