Sessão de Apresentação da Rede Regional de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social

Assinatura da Declaração de Compromisso

A Comunidade Intermunicipal do Algarve é a entidade promotora da operação “Rede Regional
de Apoio ao Desenvolvimento”,
aprovada no PO Algarve 21.

Esta visa a criação de uma rede de parcerias de apoio ao desenvolvimento económico e social
da região do Algarve, que se traduza num novo modelo institucional de coordenação e
cooperação entre os atores territoriais mais relevantes à escala local, supramunicipal e
regional, numa lógica de proximidade com o tecido empresarial.

A 1.ª fase deste processo está praticamente concluída, consubstancia-se na candidatura
aprovada no PO Algarve 21 e consistiu na (i) identificação dos interlocutores e parceiros
regionais a envolver; (ii) no levantamento e análise de dados e informação junto de várias
entidades; (iii) na pesquisa e avaliação de casos de boas práticas; (iv) na elaboração de um
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plano de ação; (v) na definição do modelo de implementação da rede regional de parcerias e;
(vi) na realização de iniciativas piloto que permitam testar e aperfeiçoar o modelo definido.

A AMAL promoveu no final do passado mês de Outubro, no Anfiteatro da Escola Superior de
Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, uma sessão de trabalho com os
vários parceiros identificados para este processo, para apresentação de uma proposta de plano
de ação e modelo de governação regional, a que se seguiu um período de recolha de
contributos ao trabalho então apresentado.

Este processo, encontra-se pois, numa fase de consolidação do trabalho desenvolvido,
importando envolver os parceiros identificados no modelo de implementação e governação da
rede.

Neste sentido, e tendo por objetivo materializar o plano de ação atrás enunciado, a AMAL em
parceria com o
NERA
encontra-se a organizar e a promover no próximo
dia 8 de julho
, entre as
10:00 e as 13:00 horas
, no
Auditório do NERA
, em Loulé, uma
Sessão Pública de Apresentação desta Rede
com todas as entidades públicas e privadas que foram convidadas a participar neste modelo de
apoio ao desenvolvimento económico e social do Algarve. Nesta sessão proceder-se-á à
assinatura da referida declaração de compromisso.

A abertura do evento estará a cargo do Dr. Vítor Neto, Presidente da Direção do NERA, do
Eng.º David Santos, Presidente da CCDR Algarve e Gestor do Programa Operacional Regional
CRESC ALGARVE 2020 e do Dr. Jorge Botelho, Presidente da AMAL. A apresentação da
Rede ficará a cargo do Prof. Doutor Augusto Medina, Presidente da Sociedade Portuguesa de
Inovação, entidade contratada pela AMAL para nos apoiar na criação de um sistema de
resposta adequado às necessidades dos empreendedores e empresários da região.
Seguir-se-á a assinatura da Declaração de Parceria entre as várias entidades.
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Poderá consultar o Programa desta sessão no link abaixo:

Programa.pdf
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