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Debater as condições
necessárias para maior
desenvolvimento, com-
petitividade e financia-
mento das actividades
industriais na região 
é o objectivo central da
iniciativa

POR MÁRIO RUI SOBRAL

Ofuturo da industrialização vai
estar em debate na primeira
edição do Fórum Empresarial

que a Associação da Indústria da Pe-
nínsula de Setúbal (AISET) promove
no próximo dia 24, na Margueira, em
Almada, e que tinha confirmada a
participação do agora ex-ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Estava anunciada a participação
do então ministro da Economia, jun-
tamente com o presidente da AISET,
Antoine Velge, e a presidente da Câ-
mara Municipal de Almada, Inês de
Medeiros, na sessão de abertura de
um evento que tem como objectivo
central “debater com os empresários
as condições necessárias para maior
desenvolvimento, competitividade e
financiamento das actividades indus-
triais na região”, disse Nuno Maia,
director executivo da AISET, que ontem
confirmou a O SETUBALENSE-DIÁRIO
DA REGIÃO que a organização está
já a tentar encontrar uma alternativa
ao cancelamento da presença de
Caldeira Cabral – um dos três minis-
tros entretanto remodelados no Go-
verno por António Costa.

Prevista (e ainda sem confirmação)
está a participação da secretária de
Estado da Indústria, Ana Teresa Leh-
man, para debater, em conjunto com
o presidente da CIP, António Saraiva,
e o CEO da AON, Pedro Penalva, o
presente e futuro da indústria em
Portugal. Este painel, precedido por
uma apresentação, a cargo do pro-

fessor Fernando Alexandre, da Uni-
versidade do Minho, sobre o investi-
mento empresarial e o crescimento
da economia portuguesa, permitirá
abordar a diversa temática que serve
de mote à iniciativa “num plano mais
macro”.

Região em cima da mesa 
durante a tarde

O contexto da reindustrialização e
da industrialização na Península de

Setúbal abrirá a parte da tarde desta
primeira edição do Fórum Empresarial,
que questiona quais os rumos para
a industrialização.

Em jeito de análise, Nuno Maia faz
um retrato ao actual cenário empre-
sarial da península. “A região tem
grande base industrial, muito válida
e competitiva, através de grandes
empresas exportadoras, com activi-
dade industrial muito sólida, mas
que precisa de se modernizar e de
melhorar”, considera, adiantando: “É

necessário atrair maiores investimen-
tos para que as empresas exporta-
doras tenham à sua volta um ecos-
sistema industrial que lhes permita
melhorar o seu desempenho.” Assim,
conclui, será possível “gerar maior
riqueza e mais emprego”.

Virgílio Cruz Machado, da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Univer-
sidade Nova de Lisboa, Pedro Do-
minguinhos, do Instituto Politécnico
de Setúbal, e João Costa, da ATEC,
vão intervir sobre o tema “capital hu-

mano para a indústria”, seguindo-se
uma apresentação da “NUTS Penín-
sula de Setúbal: caminho para o de-
senvolvimento” com o secretário exe-
cutivo da AISET, Carlos Martins. A
sessão de encerramento contará com
as intervenções de João Teixeira, pre-
sidente da CCDR-LVT, e Nuno Maia,
director executivo da AISET.

A participação no Fórum Empresarial
é gratuita, mas condicionadas a ins-
crições. Os interessados devem con-
sultar a página www.eventosaiset.pt.

A AISET tem sido uma das prin-
cipais associações a debruçar-se
com maior empenho na questão
em torno do desenvolvimento eco-
nómico da região. Recentemente,
recorde-se, esteve directamente

ligada, em conjunto com outras
entidades, à elaboração de um
estudo que comparou a situação
económica e social da Península
de Setúbal com a da margem norte
do Tejo. O resultado foi paradig-

mático: entre 2000 e 2016, a mar-
gem sul cresceu menos do que
as restantes regiões do País, es-
tando a ser prejudicada no seu
desenvolvimento por estar inte-
grada na Área Metropolitana de

Lisboa, uma NUTS III (Nomencla-
tura das Unidades Territoriais para
Fins Estatísticos), sem acesso aos
fundos comunitários por ter um
PIB per capita superior ao da média
europeia.

Na linha da frente a lutar pelo desenvolvimento económico da península
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ALMADA Fórum Empresarial agendado para o próximo dia 24 na Margueira

AISET vai debater futuro 
da indústria na região
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