
BAIXA DA BANHEIRA Encontro vai dividir-se entre quatro sessões paralelas e uma sessão plenária

Fórum de Desenvolvimento Barreiro-Moita
decorre esta quinta-feira
Sessão vai con-
tar com interven-
ções sobre ca-
sos de sucesso
de desenvolvi-
mento local. A
Lisboa Empreen-
de e o INTELI- In-
teligência e Ino-
vação e o Institu-
to Politécnico de
Setúbal já con-
firmaram a parti-
cipação
HELENA CORREIA

A
segunda edição do Fórum de

Desenvolvimento Local do

Barreiro-Moita realiza-se no

dia 4 de Abril, com o objectivo de

os participantes reflectirem so-

bre o desenvolvimento socioeco-

nómico numa conjuntura contur-

bada. A organização é da Rede

para a Empregabilidade do Bar-

reiro-Moita, das Câmaras Munici-

pais do Barreiro e da Moita e da

AERLIS- Associação Empresarial da

Região de Lisboa e a Administra-

ção da Baía do Tejo.

"A partir de uma congregação

dos diferentes "olhares" de em-

presas e outras entidades que in-

tervêm nesta região, pretende-

se fomentar o surgimento de novas

iniciativas que incrementam a

competitividade, a empregabili-

dade e a animação económica

destes concelhos", refere a Rede

para a Empregabilidade do Bar-

reiro - Moita, em comunicado.

0 encontro vai decorrer no Fórum

Cultural José Manuel Figueiredo, na

Baixa da Banheira. A entrada é gra-

tuita, mas sujeita a inscrição pelo site

www.empregabilidadebm.tk ou atra-

vés dos contactos do Secretariado da

Rede para a Empregabilidade: e-mail

lbmm.desenvoMmentDl@grnail.com.

T: 968362614/ 967920681
O Fórum de Desenvolvimento

Local teve a sua primeira edição a

22 de Novembro de 2012, no Mu-

seu Industrial da Baía do Tejo

(Quimiparque), onde mais de 40

empresas, entidades formadoras

e associações empresariais con-

ceberam ideias/áreas de negócios

com potencialidades de desen-

volvimento nos próximos anos

nesta região. Estas resultaram na

definição de vectores estratégicos

para o desenvolvimento do turis-

mo, para a cultura, a tecnologia e

o ecoturismo.

"Durante os meses de Feverei-

ro e Março foram promovidas ses-

sões sectoriais tendo em vista o

aprofundamento e análise de

áreas temáticas estratégicas e

respectivas condições de imple-

mentação de ideias de negócio daí

decorrentes", informa a Rede para

a Empregabilidade do Barreiro-

Moita, em comunicado.

No dia 4 de Abril, o fórum vai di-

vidir-se em dois períodos. O da

manhã vai ser dedicado às sessões

paralelas, nas quais se analisarão

soluções em torno de quatro áreas

temáticas estratégicas para o de-

senvolvimento dos concelhos: Ses-

são Paralela 1- Turismo, ecoturismo

e actividades ligadas ao rio; Sessão

Paralela 2 - Tecnologia ao serviço

do Desenvolvimento Local; Ses-

são Paralela 3 - A cultura como po-

tenciadora do desenvolvimento lo-

cal; Sessão Paralela 4 - As em-

presas e o desenvolvimento local.

As sessões paralelas são si-

multâneas e cada participante
deverá escolher qual a que preten-

de assistir. Cada sessão decorre-

rá numa sala diferente do Fórum

Cultural José Manuel Figueiredo.

No período da tarde, dar-se-á lu-

gar à sessão plenária, no auditório,

contando com intervenções inspi-

radoras e casos de sucesso a nível

nacional, em termos de desenvol-

vimento local. As Câmaras Munici-

pais do Barreiro e da Moita inter-

vêm também com comunicações

perspectivadoras do desenvolvi-

mento local.

FÓRUM. A primeira edição realizou-se no Museu Industrial da Baía do Tejo, no Barreiro


