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A emergência de novos nichos locais de inovação e especialização produtiva fazem do Alentejo, 

atualmente, um território com um potencial de afirmação competitiva, diferenciadora e sustentável.

O Litoral Alentejano, ao tirar partido do seu posicionamento geográfico e das suas excecionais 

condições edafo-climáticas, em conjunto com a significativa melhoria das acessibilidades nacionais 

e internacionais e das dinâmicas de integração económica do espaço europeu e mundial, 

transforma-se numa região funcionalmente mais aberta ao exterior e com condições objetivas que 

intensificam as relações económicas e reforçam a inserção em mercados de maior amplitude 

territorial.

No entanto, a par das oportunidades, existem os constrangimentos ao desenvolvimento desta 

sub-região, de modo que aliar a criatividade às ferramentas inovadoras na construção de soluções 

para os problemas e desafios, com que nos deparamos, é uma das metas estabelecidas para o 

Ciclo de Conferências que o Grupo de Trabalho do Empreendedorismo e da Empregabilidade da 

Plataforma Supraconcelhia se propõe levar a cabo. 

A primeira deste Ciclo de Conferências está subordinada ao tema Inovação e Desenvolvimento e 

vai realizar-se dia 12 de abril em Grândola, às 14horas, no Cineteatro Grandolense.

Esta conferência pretende ser um espaço de networking e intercâmbio de experiências 

inspiradoras e que se assumem como um vetor estimulador do território. Espaço de debate e 

reflexão sobre as oportunidades de inovação e desenvolvimento no Alentejo Litoral, envolvendo 

diferentes atores, do Estado central e local, do meio académico e do setor empresarial.

Esperam-se entidades e projetos inovadores capazes de propor soluções para problemas reais do 

setor social, económico e agrícola, através de uma reflexão integrada, multidisciplinar e prospetiva 

sobre as potencialidades endógenas do território, com enfoque nas questões gerais do 

empreendedorismo, inovação económica, emprego e oferta formativa.


