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Gala encerrou em Beja projecto em.cantos

A anteceder a Gala, decorreu na Igreja da Misericórdia uma reflexão sobre o tema “Reconstruir 
o Interior Destruindo a Interioridade”. 
 
A abrir os trabalhos, o presidente da Câmara, Jorge Pulido Valente, destacou a importância de 
se debater a “periferia” do interior no seio de territórios periféricos. Numa altura em que se
discute o encerramento de escolas, numa altura em que foi aprovado o PROT Alentejo (Plano 
Regional de Ordenamento do Território, o autarca defendeu um novo modelo de 
desenvolvimento que dê prioridade à justiça social e ao combate às assimetrias. 
 
A subscrever as afirmações do autarca de Beja, João Ferrão, professor do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, declarou que está em causa a criação de um modelo de 
desenvolvimento para áreas de baixa densidade. Na procura de respostas inovadoras, a região 
precisa, segundo este especialista, de apostar na “multifuncionalidade”, de integrar-se nas redes 
globais.  
 
José Queiroz, representante da Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja sublinhou a
importância do aeroporto se tornar “útil”, enquanto que Leonel Horta Ribeiro, director de 
Estratégia e Marketing Aeroportuária da ANA falou da importância deste projecto ser 
acompanhado por todos.  
 
Para falar um pouco do sector do turismo, Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Vila Galé sustentou que é preciso trabalhar na procura de soluções para 
“vender” as especificidades do território aos turistas, deixando ainda uma nota para um dos
maiores obstáculos em que esbarram os investidores: o tempo de espera até a aprovação dos 
projectos.  
 
Ana Paula Figueira, mentora do projecto, congratulou-se pela forma como decorreu, em todo o
distrito “a obra” “em.cantos”, juntando em torno de objectivos comuns esforços de 14 
concelhos.  
 
Clique aqui para ver a reportagem fotográfica.  
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