
Rede Oeste Empreendedor
A Comunidade Intermu-

nicipal do Oeste, ciente dos
desafios que se impõem no

reforço e revitalização da sua
base económica, encontra-
se a promover a Rede Oes-
te Empreendedor (ROE), um

projeto de apoio ao empre-
endedorismo de base local
cofinanciado pelo Programa
Operacional Regional do
Centro (Mais Centro).

Este projeto assenta no
desenvolvimento de um con-
junto de ações imateriais de

promoção do empreende-
dorismo, com vista à inte-

gração e disponibilização de

serviços de apoio à criação
e desenvolvimento de PME
através de uma metodologia
de intervenção em rede que
facilite o acesso a instrumen-
tos de apoio à criação de em-

presas de forma a estimular
os empreendedores a criar

empresas na região e ainda
identificar e explorar novas

oportunidades de emprego.
Com este enquadramento

e uma vez que era uma das

peças chave para a constru-

ção da rede, encontra-se em
desenvolvimento o Plano de

Ação para a Promoção do

Empreendedorismo no Oes-
te.

Na sede da OesteClM, nas
Caldas da Rainha, realizou-
se uma reunião no passado
dia 3, sobre a ROE, em que

estiveram presentes os Muni-

cípios de Alcobaça, Alenquer,
Cadaval, Lourinhã, Peniche,
Sobral Monte Agraço e Torres
Vedras. Participaram, como
entidades parceiras, a ADEB
- Associação de Desenvolvi-
mento Empresarial de Bene-
dita, AERLIS - Associação
Empresarial da Região de

Lisboa, Agrupamento de Es-
colas Damião de Góes, ACI-
CA - Associação Comercial
e Industrial do Concelho de

Alenquer , Coopquer - Coo-

perativa Agrícola de Alenquer,
Associação de Desenvolvi-
mento da Lourinhã, Centro de
Gestão da Empresa Agrícola
de Óbidos, ADEPE -Associa-
ção para o Desenvolvimento
de Peniche, ACISCP - Asso-

ciação Comercial, Industrial e

de Serviços do Concelho de

Peniche, - CENFIM - Centro
de Formação Profissional da
Indústria Metalúrgica e Me-
talomecânica, das Caldas da

Rainha, Escola Secundária
de Peniche, Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do
Mar de Peniche, CAERO -

Centro de Apoio ao empresá-
rio, CAERO - Centro de Apoio
ao Empresário, Centro de

Emprego de Caldas da Rai-
nha, IPL- Instituto Politécnico
de Leiria, Al RO- Associação
Industrial da Região Oeste,
ADRO - Agência de Desen-
volvimento Regional do Oes-
te, LeaderOeste -Associação
para o Desenvolvimento e

Promoção Rural do Oeste e
lAPMEI - Instituto de Apoio
às Pequenas e Médias Em-

presas e à Inovação.


