
Empresários da região com dicas para bons negócios
Mais de 200 pessoas passaram pelo Cineteatro de Vila Pouca de
Aguiar para perceber como é que, em tempo de crise, as pequenas e
médias empresas podem emergir através do ramo de negócio
existente ou de outras oportunidades no mercado de trabalho.

Tomando por base as
apreciações “crise obriga a
mudança” e “crise é sinónimo
de oportunidade”, a
especialista Mafalda Megre,
da QUANTUM –
Crescimento de Negócios,
deu a conhecer aos
comerciantes, empresários e
possíveis empreendedores,
numa conferência realizada
no sábado 2 de Abril, que é
preciso enveredar pela estratégia de diferenciação de “ver; escolher; comunicar e
agir”. Daqui, é implementar um plano de acção para o crescimento ao “definir
prioridades; começar uma acção só quando se tem princípio, meio e fim;
sistematizar; testar e medir”.

Nesta conferência promovida pela concelhia PSD, o presidente da secção Alberto
Machado falou da importância que as pequenas empresas têm nas economias
locais, com esta temática a ser aprofundada por Mário Sérgio, da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que dissertou sobre a necessidade de
ter “atitude empreendedora”.

Domingos Dias, que preside à Distrital PSD de Vila Real e é também presidente
da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, foi intervindo mediante as
temáticas e o seu contexto regional, recordando que as riquezas da região dão
para todo o lado e em Trás-os-Montes, onde existe o menor índice per capita, é
onde há menos investimento per capita, uma situação que “tem de mudar”.

Por sua vez, Carlos Duarte, especialista em fundos comunitários, demonstrou a
fraca implementação do programa comunitário QREN em várias regiões, como o
Alto de Trás-os-Montes e o Douro, em contraste com muitos e significativos
investimentos em Lisboa e na lezíria do Tejo.

Por último, Manuel Marques, cônsul honorário de Marrocos, abordou as
potencialidades de pequenas empresas se instalarem, por exemplo, em Tânger,
deu casos concretos e conselhos úteis a quem procure novas oportunidades de
mercado. Almeida Henriques, do grupo parlamentar social-democrata, falou
ainda da importância do território e frisou que, mais do que dar apoio a
Projectos de Interesse Nacional, é preciso apoiar projectos relevantes para as
economias locais.
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