
Fórum de Desenvolvimento Local- Barreiro e Moita 
Refletir sobre o desenvolvimento socioeconómico  

. Dia 22 de novembro 2012 - Museu Industrial e Centro de Documentação da Baía 
do Tejo. 
 
A Rede para a Empregabilidade do Barreiro-Moita, a Câmara Municipal do 
Barreiro, a Câmara Municipal da Moita, a AERLIS- Associação Empresarial da 
Região de Lisboa e a Administração da Baía do Tejo estão a organizar o Fórum de 
Desenvolvimento Local do Barreiro- Moita, com vista a refletir sobre o 
desenvolvimento socioeconómico numa fase conturbada em termos económicos. 
O Fórum de Desenvolvimento Local realizar-se-á no próximo dia 22 de 
novembro, no Museu Industrial e Centro de Documentação da Baía do Tejo, 
Barreiro. 

O Fórum visa incentivar o desenvolvimento socioeconómico dos referidos concelhos, assim como dos circundantes, 
partindo das suas potencialidades endógenas. A partir de uma conjugação das perspetivas de empresas e outras entidades 
que intervêm nestes territórios, pretende-se fomentar o surgimento de novas propostas/ iniciativas que incrementem a 
competitividade, a empregabilidade e o empreendedorismo.  
 
A Rede para a Empregabilidade pretende que o Fórum de Desenvolvimento Local seja um momento oportuno para o 
debate em torno do desenvolvimento regional, juntando à mesma mesa empresários/as, diretores/as de empresas, 
administradores/as de entidades públicas, entidades formadoras entre outras que operam nestes concelhos e que 
participarão a convite da Rede para a Empregabilidade.  
 
Programa:  
18h- Acolhimento e Welcome Drink  
18:30h- Início da Sessão de Trabalhos  
20h- Jantar Volante  
 
O Fórum de Desenvolvimento Local terá, em 2013, um segundo momento onde serão apresentadas publicamente as 
propostas inovadoras previamente geradas neste primeiro momento de debate e reflexão.  
A participação no primeiro momento está condicionada à receção de convite, porém, o segundo momento será aberto ao 
público e será oportunamente divulgada a sua data. 
 
Rede para a Empregabilidade Barreiro- Moita 
 
A Rede para a Empregabilidade Barreiro-Moita tem como missão ser uma parceria competente e empenhada, na 
promoção integrada da empregabilidade e do desenvolvimento socioeconómico, nas áreas de intervenção territorial a que 
se destina. 
 
Pretende ser uma estrutura de referência para a comunidade, no incremento das respostas à população desempregada, 
no desenvolvimento do seu perfil de empregabilidade e na melhoria das suas competências empreendedoras, tendo em 
vista a promoção do dinamismo socioeconómico. 
 
A Rede é constituída por múltiplas entidades locais e não locais, entre as quais a Câmara Municipal do Barreiro, a Câmara 
Municipal da Moita, a AERLIS- Associação Empresarial da Região de Lisboa, o Centro de Emprego Sul Tejo, o Centro de 
Emprego e Formação do Seixal, a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, a Cooperativa RUMO, Centro de Formação 
de Professores Barreiro-Moita, Escola Técnica Profissional da Moita, Fundação Santa Rafaela Maria, VitaCaminho, CRIVA, 
Agrupamentos de escolas e associações locais.  
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