
Fórum para o Desenvolvimento
de Trás-os-Montes e Alto Douro

Vidago Palace Hotel  · 19 de junho de 2015

Numa iniciativa inédita, instituições de ensino 
superior (UTAD e Institutos Politécnicos de 
Bragança e Viseu), Comunidades Intermunici-
pais (Alto Tâmega, Douro e Terras de 
Trás-os-Montes) e Associações Empresariais 
(ACISAT, NERVIR e NERBA) uniram-se para 
assinar uma Carta de Compromissos visando 
promover um programa de Desenvolvimento 
para Trás-os-Montes e Alto Douro. A Carta foi 
assinada no dia 12 de julho de 2014, em ato 
realizado na UTAD, que contou com a presença 
do Primeiro Ministro.

Nesta Carta, os signatários destacam que, 
“apesar dos amplos recursos naturais, agrícolas 
e florestais, da riqueza paisagística, cultural e 
patrimonial, da importância da produção de 
energias renováveis, do excelente posiciona-
mento ao nível da qualidade ambiental, da 
proximidade e crescente cooperação cultural e 
económica com a vizinha Espanha, da 
presença de instituições de ensino superior, 
Trás-os-Montes e Alto Douro continua a ter fortes 
desafios de reforço da sua competitividade e de 
coesão económica, social e territorial”. 

A resposta a estes desafios passa, destaca a 
Carta, “por um trabalho intenso e exigente,  
assente numa visão amplamente partilhada e 
numa governação integrada, diferenciando o 
território pela qualificação das suas pessoas e 
pela qualidade de vida dos seus cidadãos e dos 
seus produtos e serviços”.

Na visão de futuro dos signatários, Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro será uma “região feita de 
territórios diversos e singulares, com uma forte 
matriz identitária, que se articulam e comple-
mentam, que assenta a sua afirmação, atrativi-
dade, competitividade e coesão económica e 
social na qualidade de vida diferenciada e na 
valorização criativa dos seus produtos 
endógenos e ofertas turísticas, bem como na 
identificação e desenvolvimento de novas 
atividades suscetíveis de consolidar e expandir 
empresas já existentes, por via da inovação, 
pelo acolhimento de start-ups e pela atração de 
investimento externo”.

O Fórum para o Desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto Douro
irá ter lugar no próximo dia 19 de junho de 2015, no Vidago Palace Hotel.

Contamos com a presença de V. Exª.

Agradece-se confirmação até ao dia 12 de junho através do link
www.compromisso2020.ipb.pt



Fórum para o Desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto Douro

Vidago Palace Hotel  · 19 de junho de 2015

Programa
8h30 – Receção dos participantes 

9h00 – Sessão de abertura

António Cabeleira
Presidente da Câmara de Chaves

Artur Cristóvão
Representante dos Signatários da Carta de Com-
promisso

10h00 – Identidade e desenvolvimento territorial

Emídio Gomes
Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte

David Teixeira
Ecomuseu de Barroso; Vice Presidente do Municí-
pio de Montalegre 

Luís Ramos
Professor Associado da Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro e Deputado à Assembleia 
República

Joaquim Moreira
Acushla - organic olive oil, CEO 

Olímpia Mairos
Moderadora

11h30 – Debate

12h30 – Pausa para almoço (almoço livre)

14h00 – Formação, inovação e empreendedorismo

Domingos Lopes
Gestor do POISE – Programa Operacional para a 
Inclusão Social e Emprego

Mário Xavier Madureira
Ibermaros 

Agostinho Santa
Inspetor da Inspeção-Geral da Educação e 
Ciência e Deputado à Assembleia República

Alexandrina Fernandes
Bísaro Salsicharia Tradicional, Empresária

Daniel Catalão
Moderador

15h30 – Debate

16h00 – Competitividade e internacionalização 

Jaime Andrez
Vogal da Comissão Diretiva do COMPETE 2020

Paula Marques
Vidago Palace, Diretora Geral

Olga Martins
CEO e Diretora Comercial da Lavradores de 
Feitoria, Vinhos de Quinta S.A

Sérgio Gonçalves
J M Gonçalves, Tanoaria Lda, Sócio Gerente

Celeste Pereira
Moderadora

17h30 – Debate

18h00 – 18h30 Sessão de encerramento

Exmo. Senhor
Primeiro Ministro Dr. Pedro Passos Coelho
(a confirmar)

www.compromisso2020.ipb.pt


