
Fórum “Desenvolvimento Local – desafios?” 

 Com o objetivo de contribuir para a discussão de uma Nova Agenda para o 

Desenvolvimento Local na Globalização, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, em 

parceria com a PRAVE, vai organizar, no dia 22 de fevereiro, o fórum “Desenvolvimento Local – 

desafios?” no Cineteatro Alba. Na sessão de abertura, estará presente o Secretário de Estado 

Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, António Almeida Henriques. 

           A chamada globalização veio alterar, de forma mais ou menos complexa, as diversas 

áreas da vida social. Os seus efeitos foram sentidos ao nível nacional, regional e local, desde a 

globalização dos sistemas produtivos e financeiro, à revolução das tecnologias de informação e 

comunicação; da erosão do Estado Social à redescoberta da sociedade civil; do exponencial 

aumento das desigualdades sociais às grandes movimentações de pessoas, quer emigrantes, 

quer turistas; das novas práticas e vivências culturais e identitárias, aos estilos de consumo 

globalizado. Este (relativamente) novo e dinâmico contexto exige uma reflexão sobre a 

sociedade global e local, onde espaço e tempo; micro e macro; singular e universal; 

individualismo e holismo passaram a ter valores e significados diferentes. 

          Neste fórum, aberto à comunidade em geral, vão ser debatidas, em quatro painéis, 

questões fundamentais para compreender a sociedade de hoje: Desenvolvimento Local e 

Inclusão; Urbanismo e Acessibilidades; Turismo, Natureza e Lazer; e Desenvolvimento 

Regional, Emprego e Comércio. Como oradores, estarão presentes Pedro Saraiva, Presidente 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; Paula Teles, Presidente 

do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade; Rui Rosmaninho, arquiteto, autor dos projetos 

de restauro e ampliação do Cineteatro Alba e da Alameda 5 de Outubro; Pedro Machado, 

Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal; Delmino Pereira, 

Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo; José Ribau Esteves, Presidente da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; e Tereza Pousada, Coordenadora da 

ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria. 

        No final deste dia de debate, será apresentado um projeto concreto de 

desenvolvimento local –  a Rota dos Moinhos de Albergaria-a-Velha, por Armando Ferreira e, à 

noite, haverá um momento cultural com a inauguração da Exposição de Fotografia “Momentos 

Suspensos… de Paulo Tavares”. No sábado de manhã, serão desenvolvidas várias atividades de 

caráter lúdico e desportivo, que convidarão a população a desfrutar do centro urbano. 

        Não obstante a participação no fórum “Desenvolvimento Local – desafios?” ser 

gratuita, é necessário fazer uma inscrição prévia até ao dia 18 de fevereiro através de 

formulário on-line disponível em http://www.cm-albergaria.pt/.  

http://www.cm-albergaria.pt/

