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ESPOSENDE
| Libânia Pereira | 

Os deputados do PSD eleitos pe-
lo círculo de Braga visitaram no
dia de ontem o sector empresa-
rial de Esposende. No decorrer
desta visita foram analisados os
problemas e as potencialidades
que existem ao nível do tecido
económico do concelho. Fer-
nando Negrão saiu deste encon-
tro optimista e confiante no fu-
turo. 

Os deputados foram recebidos
e acompanhados pelo presidente
da Câmara Municipal de Espo-
sende, Benjamim Pereira, e pelo
presidente da ACICE, José Fa-
ria. Ao longo do dia os deputa-
dos passaram pela Solidal - Con-
dutores Eléctricos S.A., pela
Verto - Engenharia do Metal e
pela Lipaco - Linhas para con-
fecções Lda., três empresas que,
de acordo com Fernando Ne-
grão, “são verdadeiros exem-
plos daquilo que nós queremos
para o futuro do país”. “Estas
empresas são compostas por
pessoas, e quando digo pessoas
refiro-me tanto aos empresários
como aos trabalhadores, que
olham para o futuro, não olham
para trás e não se revêem nos
problemas que continuamente
ouvimos falar”.

Fernando Negrão, que falou

em nome de todos os deputados
presentes, disse estar satisfeito e
optimista perante o que encon-
trou em Esposende. “Concentra-
mo-nos hoje na economia, nas
empresas e principalmente nas
condições que o concelho de Es-
posende tem para atrair mais e
melhor investimento. Vamos da-
qui reconfortados e com mais
esperança no futuro”, frisou.

Segundo Benjamim Pereira, as
três empresas visitadas são hoje
“empresas que se encontram es-

tabilizadas e com projectos de
crescimento e de criação de em-
prego”. Uma realidade que o au-
tarca gostaria que se expandisse.
“Interessa-nos partir para um ca-
minho de desenvolvimento eco-
nómico”.

Neste contexto, os deputados
têm um papel importante na me-
dida em que são “um veículo
privilegiado para chegarmos ao
Governo”, referiu Benjamim Pe-
reira. “Procuramos, assim, fazer
com que as nossas preocupações

cheguem aos governantes para
que se consigam encontrar me-
canismos que facilitem a criação
de emprego”, acrescentou.

O presidente da câmara de Es-
posende reconheceu que “hoje
vivemos num ambiente muito
competitivo”, no entanto, conti-
nuou o mesmo, “cabe a cada um
usar as armas e as potencialida-
des que tem. O município de Es-
posende tem grandes potenciali-
dades em várias áreas, nomeada-
mente, no turismo, na agricultu-

ra, na pesca e também na área do
comércio e da indústria”, subli-
nhou.

O objectivo deste encontro
passou também por mostrar as
potencialidades do município de
Esposende as quais além da lo-
calização estratégica, incluem
vantagens fiscais. “É isto que
queremos mostrar aos empresá-
rios que têm vontade de investir
no país, que Esposende é um lo-
cal de eleição”, disse o autarca,
acrescentando ainda que “vindo
ao encontro da câmara as ideias
e os projectos serão bem acolhi-
dos. Estaremos ao lado deles,
quer na sua instalação, quer de-
pois proporcionando-lhes as me-
lhores condições do ponto de
vista fiscal”.

Benjamim Pereira não esque-
ceu o papel da ACICE, tendo
realçado o grande contributo
desta associação para “a fixação
de empresas no concelho. Por-
tanto, conto com a  ACICE para
continuar a captar investimento
para o município”.

Por sua vez, José Faria, presi-
dente da ACICE, reconheceu:
“sozinhos não conseguimos fa-
zer muito, só conseguimos se ti-
vermos parceiros. Contudo, es-
tamos confiantes no futuro”. 

Na opinião de José Faria, Es-
posende beneficia de uma locali-
zação privilegiada e de mão-de-
obra qualificada, falta apenas “a
capacidade, o charme para cap-
tar algumas empresas”. “A câ-
mara municipal tem demonstra-
do um grande empenho em
apoiar não só as empresas já
existentes, mas também todos
aqueles que estão dispostos a in-
vestir em Esposende. Neste as-
pecto, os deputados poderão ter
um papel fundamental no que
diz respeito, por exemplo, à des-
burocratização”, concluiu.

“Vamos daqui reconfortados 
e com esperança no futuro”
OS DEPUTADOS DO PSD eleitos pelo círculo de Braga saíram optimistas da visita que realizaram
ontem a três empresas de Esposende. Este encontro veio mostrar as potencialidades do município.

FLÁVIO FREITAS

Balanço da visita foi feito ao final da tarde na sede da ACICE

Projecto Mentor - Rede de Apoio ao Empreendedorismo
Iniciativa que apoiará projectos 
empresariais será apresentada hoje
Realiza-se hoje, às 19 horas, no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IP-
CA) uma sessão de esclarecimento sobre o projecto Mentor - Rede de Apoio
ao Empreendedorismo, o qual é promovido pela Associação Industrial do
Minho (AIMinho), em parceria com o Conselho Empresarial do Centro/Câ-
mara de Comércio e Indústria do Centro (CEC/CCIC).
Agora, os jovens empreendedores com novos projectos empresariais pode-
rão candidatar-se ao processo de mentoring, no âmbito do projecto Rede
Mentor. Os candidatos seleccionados terão acesso privilegiado a um mentor
da rede, que facultará aconselhamento e contactos para apoiar o candidato
no processo de criação do próprio negócio. 
A iniciativa é dirigida a jovens das regiões Norte e Centro do país. Os projec-
tos devem ser submetidos na plataforma Rede Mentor ( http://www.rede-
mentor.pt/www.redementor.pt), a partir da qual haverá acesso a uma Rede
de Mentores que visa apoiar e lançar projectos com carácter inovador.

§IPCA

‘Um Sonho em
Moçambique’, assim se
intitula a campanha
solidária promovida pelos
alunos do 2.º ano do curso
de Gestão de Actividades
Turísticas (GAT) do IPCA,
em Barcelos. A iniciativa
decorre durante os dias de
hoje a amanhã e visa a
recolha de material escolar
para as crianças da escola
da aldeia Fonte Boa, na
província de Tete, em
Moçambique.
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