21 de Outubro, Lagar da Sovena

Seminário da produção à comercialização no setor agrícola

O desenvolvimento sustentável nos territórios de baixa densidade
demográfica. Onde estamos? Que tipo de governação promover?
Este Congresso visa, contribuir para a identificação de factores críticos de sucesso
ao nível da sustentabilidade económica, social e ambiental de dinâmicas de
natureza inovadora em territórios de baixa densidade e lançar nesta base um
debate alargado sobre a implementação concreta e prática da estratégia 2020 no
Baixo Alentejo. Congresso organizado pelo Município de Odemira em parceria
com o Instituto Politécnico de Beja, Universidade de Évora e o Instituto de
Conservação da Natureza e Biodiversidade.

23 de Novembro, IPBeja

Fórum Final: Do click ao sucesso
FÓRUM FINAL a realizar dia 23 de Novembro de 2011, organizado pelo IPBeja,
subordinado ao tema “do click ao sucesso “ pretende dar a conhecer formas
inovadoras de agir que podem ser equacionadas como potencialidades nesta
região e, também, mostrar o que no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, diferentes
actores, empresas e individualidades, estão a fazer com sucesso.

29 de Novembro, IPBeja

Capacitação Territorial e Oportunidades de Negócio
Seminário organizado pela Parceria Geoestratégica do Aeroporto (Câmaras
Municipais de Beja, Alvito, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira) sobre a
importância estratégica da nova estrutura aeroportuária e o papel dos municípios
na gestão integrada do Território.

www.ipbeja.pt

Congresso de Dimensão Regional do Baixo Alentejo

Edifício da Presidência - Serviços Comuns I
Rua Pedro Soares: Campus do IPBeja, 7800-295 Beja

28 e 29 de Outubro, Odemira

PROGRAMA

O primeiro evento agendado para dia 21 de Outubro, 10:00h, na Herdade do Marmelo
(Lagar da Sovena) Ferreira do Alentejo, é dedicado à temática: Da produção à
comercialização no sector agrícola, e está a ser organizado em parceria com o
CEBAL, ACOS, Associações de agricultores. O evento colocará em reflexão as
questões subjacentes às dificuldades de comercialização e escoamento dos
produtos autóctones, bem como, das margens de lucro dos diversos intermediários.
Contará com a presença de agricultores de todos os sectores agrícolas estratégicos
da região, bem como, interlocutores do lado da comercialização e marketing.
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Parceiros

ACOS - Associação de Criadores de Ovinos do Sul

ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.

Associações de Agricultores da Região

Câmaras Municipais do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral

CEBAL - Centro de Biotecnologia do Alentejo

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas
do Alqueva, S.A

ELAIA/Lagar da Sovena

LÓGICA - Sociedade Gestora do Parque Tecnológico
de Moura

NERBE - Núcleo Empresarial da Região de Beja

Herdade Vale da Rosa

A Agenda para o Desenvolvimento constituí-se como um leque de
EVENTOS diversificados, a realizarem-se entre Setembro e Novembro no BAAL, que marcarão, em cada local, em cada município e no
Território, demonstrações de trabalho colectivamente organizado.
Trata-se de uma ACÇÃO conjunta para benefício de TODOS que
agem neste Território.

Somincor, Sociedade Mineira de Neves Corvo SA

DO FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO

Amieira Marina

PROGRAMA DA AGENDA

Lagar da Sovena
21 de Outubro

28 e 29 de Outubro
Odemira

PROGRAMA
23 de Novembro
IPBeja

29 de Novembro
IPBeja

23 DE NOVEMBRO DE 2011

APRESENTAÇÃO

CONCEITO

O Fórum para o Desenvolvimento, é um projecto estruturante inscrito

O Fórum para o Desenvolvimento é um projecto consignado no programa

no Plano Estratégico do IPBeja para 2010 - 2013. Pretende ser um

de candidatura da actual Presidência do IPBeja e visa ser um fórum

espaço de reflexão e de promoção da acção concertada entre meio

agregador do debate local, que marque a agenda local/nacional através

académico, empresas, autarquias, associações e centros de conheci-

de uma proposta diferenciadora, fomentando a reflexão/discussão e a

mento com vista à melhoria das potencialidades de desenvolvimento da

organização em torno dos factores e estratégias de promoção do

região e de incentivo ao dinamismo empresarial.

desenvolvimento de territórios de baixa densidade demográfica. Tem
como objectivos definidos em sede de programa de Candidatura e no

Com base nos valores da coesão territorial e da identidade cultural,

âmbito do Plano Estratégico para o IPBeja (2010.13), os seguintes:

apostamos numa iniciativa que promova: a capacidade de trabalhar em
conjunto; a rentabilização do trabalho em rede com fins comuns para o
território; a criação de estratégias de viabilização e exploração concertada dos investimentos estruturais em benefício da competitividade
regional; a identificação e a viabilização de projectos complementares
que assegurem maior dinamismo empresarial e produtivo na Região.

09h30 - Abertura Oficial do Fórum para o Desenvolvimento
Mesa de Abertura
Ministro da Economia e Emprego (a confirmar)
Presidente do IPBeja
Presidente da Câmara Municipal de Beja
Presidente do NERBE-AEBAL

10h30 - Conferência Principal - A crise económica atual e o papel das
dinâmicas territoriais de empreendedorismo e de inovação
António Mendonça, Prof. Catedrático do ISEG/Universidade Técnica de
Lisboa, Ex-Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Comentador: Renato do Carmo, Investigador Principal do CIES.IUL.
Coordenador do Observatório das Desigualdades.

11h30 - Coffee break
1- Contribuir para a promoção integral do Território;

11h45 - Painel 1 - Capacitação Empresarial: Da Ideia ao Investimento
2- Incentivar à criação de estratégias de parceria entre stakeholders
territoriais que potenciem uma acção conjunta ao nível do aproveitamento de recursos, equipamentos e plataformas.

Associação para a Promoção da Inovação e Empreendedorismo (Beta-i),
Pedro Rocha Vieira (Promotor do “Silicon Valley comes to Lisbon”)
Olisipo, José Serra (Única empresa portuguesa de tecnologias de informação a ser
disitinguida no Top das “500 Growth Companies in Europe”)

Instituto Pedro Nunes, Carlos Cerqueira (Melhor Incubadora Mundial - Science Based

É nossa finalidade contribuir para a melhoria do aproveitamento dos
recursos endógenos, das novas plataformas logísticas e de acessibilidade, criando um espaço de reflexão e acção que simultaneamente

3- Partilhar entre comunidade académica e empresarial, produtos/serviços

Incubator 2010)

inovadores e sustentáveis capazes de se operacionalizarem em boas

Empresa Urbanos, Alfredo Casimiro (Prémio: Melhor Empresa para trabalhar em 2010)
A Vida é Bela, António Quina (Maior Empresa Nacional de produtos turísticos em pacote)
Moderador: Filipa Calado (Jornalista TVI)

oportunidades de negócio;

contribua para a identificação de estratégias a curto e médio prazo em

4- Despoletar estratégias de acção concertada no aproveitamento dos

13h00 - Almoço

prol da criação de emprego, da atracção de novos investimentos

recursos, dos equipamentos, e da gestão dos meios e vias de comunicação;

14h30 - Painel 2 - Capacitação Empresarial: Investimento e
Sustentabilidade Socioeconómica

empresariais e da rentabilização das novas oportunidades na agricultura
e/ou turismo. O nosso mote é procurar garantir melhores e reais

5- Potenciar a dinamização de clusters económicos que captem capital

condições de Desenvolvimento para a Região para além da discussão

para a região e criem emprego.

do valor global dos investimentos já feitos. O que nos move é a procura

Amieira Marina, Eduardo Lucas (Gestor da Nova Aposta turística: Barco-Casa no Alqueva)
Somincor - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, SA, Lígia Várzea
GenuineLand, Apolónia Rodrigues (Gestora da Rede Europeia de Turismo de Aldeia e da
Reserva Dark Sky do Alentejo)

de caminhos e acções concretizáveis e ajustadas para garantir reais

Parte-se do pressuposto que as instituições de ensino superior devem dar

condições de crescimento e desenvolvimento futuro nesta Região de

um contributo inovador e criativo ao contexto em que actuam; por serem

em S. Teotónio)

pessoas e empresas.

isentas de interesse corporativo e actuarem numa área de influência mais

Lógica, EM, Vitor Silva (Gestor do Parque Tecnológico de Moura)
Moderador: Raúl Tavares (Director do Jornal SemMais)

abrangente que vai para além dos municípios; por abarcarem um conjunto
O PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Vito de Jesus Carioca

de perfis formativos e áreas de investigação extensivos, por produzirem
saber e know-how num leque diversificado de áreas de interesse
regional/nacional, etc., e, por fim, pelos seus atributos estatutários.

SudoBerry, Sofia Rosendo (Maior Produtor Individual Nacional de Morangos, localizada

16h30 - Coffee break
17h00 - Síntese Final - Isidro Féria (IPBeja)
Relatores: Luís Taborda (ANA Aeroportos), João Martins (EDIA)

17h45 - Assinatura do Protocolo da Rede de Fomento do
Empreendedorismo do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral
18h00 - Alentejo de Honra e Corte de presunto
(Patrocinado pela Câmara Municipal de Ourique e Produtores Regionais)

Exposição | Mostra de produtos IPBeja Cubo - “Produção de proximidade”
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