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Politécnico de Beja prepara Fórum para o
Desenvolvimento

O Instituto Politécnico de Beja
(IPBeja) está a preparar o Fórum
para o Desenvolvimento, iniciativa
que terá lugar no mês de Novembro.
O presidente do Instituto reuniu-se
na semana passada com a Herdade
do Vale da Rosa. O IPBeja quer
“estreitar as relações que (...) tem
vindo a estabelecer com várias
empresas da região”. 
O IPBeja realça que “da deslocação a esta empresa de produção de uvas de mesa
de alta qualidade, com forte presença no mercado exterior, resultou a determinação
de as duas entidades procurarem oportunidades de colaboração em conjunto, de
forma a partilhar as experiências e o conhecimento que têm acumulado ao longo dos
tempos”. Os contactos com as empresas vão prosseguir. Vito Carioca, presidente do
Instituto, sublinha que o Fórum para o Desenvolvimento é um projecto
“estruturante” da actual presidência que pretende mostrar as “dinâmicas”
emergentes do Alentejo. 
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Civis é uma
“catástrofe”, diz
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