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Segunda edição do Fórum Empresarial da AISET decorre terça e quarta-feira da próxima semana, no Fórum Luísa Todi

AISET traz a Setúbal especialistas 
e políticos para debater futuro da região
Evento sobre moderni-
zação e inovação indus-
trial vai ter lugar no
Fórum Luísa Todi. 
A economia portuguesa
tendo em conta 
o contexto internacio-
nal será um dos muitos
temas em destaque

Economistas, administradores de
empresas, deputados e autar-
cas, entre outros, vão participar

no 2.º Fórum Empresarial da Asso-
ciação da Indústria da Península de
Setúbal (AISET), que irá decorrer nos
dias 17 e 18 deste mês no Fórum
Municipal Luísa Todi.

A temática da modernização e ino-
vação industrial estará em debate
com intervenções de especialistas
nas mais diversas áreas, desde a In-
dústria 4.0 às novas valências dos
recursos humanos, passando pela
inovação que está a acontecer nas
grandes empresas e pelas alterações
ao Código Laboral. A iniciativa con-
templa também um debate, logo no
primeiro dia, entre cabeças-de-lista
pelo círculo de Setúbal às Legislativas
de 6 de Outubro próximo, que con-
correm pelos partidos que consegui-
ram eleger deputados pela região
(ver caixa).

A sessão de abertura do evento
está agendada para as 17h45 da
próxima terça-feira e contará com in-

tervenções de Antoine Velge (presi-
dente do Conselho de Fundadores
da AISET), Maria das Dores Meira
(presidente da Câmara Municipal de
Setúbal) e Rui Garcia (presidente da
Associação dos Municípios da Região
de Setúbal).

A conferência que se seguirá, a
cargo de Vítor Bento, economista e
“chairman” da SIBS, é um dos prin-
cipais destaques deste 2.º Fórum
Empresarial da AISET. Vítor Bento irá
abordar “aa economia portuguesa e
internacional 2019-2023”.

O segundo dia do evento arranca
com outra conferência principal.  Luís
Gonçalves, professor na faculdade
de Direito de Lisboa, vai intervir sobre
a reforma do Código do Trabalho e

explicar as principais alterações pre-
vistas e respectivas consequências.

Recursos humanos e inovação

“Capital Humano para a Indústria
4.0” será outro tema em debate,
com as participações de Cesar Sá
Esteves, da SRS advogados, José
Leonardo, CEO da Randstad, Paulo
Machado, consultor de recursos hu-
manos, e José Luís, director do Ins-
tituto de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP) de Setúbal.

A área da inovação tem previstas
intervenções de administradores e
directores de grandes empresas e
da academia. Em cima da mesa vão
estar as temáticas associadas à in-

trodução de técnicas e processos
inovadores que visam uma melhor
qualidade de serviços prestados, bem
como a resposta ao cliente, como
contributo para a qualidade de vida
da comunidade e para um ambiente
“mais limpo”.

Entre vários outros temas que serão
abordados ao longo da iniciativa, des-
taca-se ainda os investimentos ferro-
viários em curso para a Península de
Setúbal e os investimentos na zona
designada por Lisbon South Bay.

O Fórum Empresarial da Associação
da Indústria da Península de Setúbal
realizou-se pela primeira vez no ano
passado, subordinado à temática dos
rumos a seguir para a industrialização
da região de Setúbal.

Cabeças-de-lista
frente-a-frente para
discutir políticas
económicas

Francisco Lopes (CDU), Nuno
Carvalho (PSD), Nuno Maga-
lhães (CDS), Ana Catarina Men-
des (PS) e Joana Mortágua (BE)
são os cabeças-de-lista por Se-
túbal que vão debater “pers-
pectivas políticas e económicas
para a Península de Setúbal”,
naquele que é outro dos princi-
pais destaques desta segunda
edição do Fórum Empresarial
da AISET. A moderação está a
cargo de Francisco Alves Rito,
director de O SETUBALENSE.

Uma das temáticas em dis-
cussão deverá passar pela dis-
criminação de que a região tem
sido alvo em termos de acesso
aos fundos comunitários. Re-
corde-se que a Península de
Setúbal sai prejudicada no seu
desenvolvimento por estar in-
tegrada na Área Metropolitana
de Lisboa (AML), que é classifi-
cada como uma NUTS III, sem
acesso aos fundos comunitários
por ter um PIB per capita supe-
rior ao da média europeia. Ao
estar integrada numa região
(Lisboa) considerada rica, a Pe-
nínsula de Setúbal, que até está
entre as mais pobres do País,
acaba por ser sacrificada.

FOCO. Administradores, empresários, economistas e políticos debatem região
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BAIXA DA BANHEIRA CELEBRA 
NOVO CENTRO DE SAÚDE

MEDALHAS MUNICIPAIS  
Moita entregou seis 
distinções esta semana P.5

Setúbal acrescenta  Gil Sousa, 
Manuel Faia e Luís Fernandes

Obra só aguarda
visto do Tribunal 
de Contas P.13

FÓRUM DA AISET NAS PRÓXIMAS TERÇA E QUARTA-FEIRA EM SETÚBAL     P.4

Desenvolvimento da indústria da região
vai estar em debate no Fórum Luísa Todi
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