
 

 

 

AIP participou na “Mostra do Tecido Social e Económico” de Almada 
 
 
A “Mostra do Tecido Social e Económico/Emprego, Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Local” decorreu dia 15 de novembro em Almada e deu a conhecer 
empresas e organizações que promovem o desenvolvimento social e económico do 
concelho, sobretudo nos quatro territórios de intervenção do “Envol20 Almada”: 
Caparica, Trafaria, Laranjeiro e Feijó, apresentando oportunidades de emprego, de 
negócios e novos projetos empresariais. A AIP representando também a Enterprise 
Europe Network (EEN) dinamizou os workshops empresariais para os cerca de 400 
participantes. 
 
Evento enquadrou-se no “Projeto Envol20 Almada – DLBC – Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária Urbano”, cofinanciado pelos fundos da União Europeia, e que tem a 
Santa Casa da Misericórdia de Almada como entidade gestora e a AIP como um dos 
membros da comissão executiva. 
 

 
 
Realizada no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, no Laranjeiro, a iniciativa 
arrancou, na parte da manhã, com as intervenções de Joaquim Barbosa e Inês de 
Medeiros, respetivamente, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almada e 
presidente da Câmara Municipal de Almada. A mostra contou também com a visita da 
secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, que falou com os 
representantes das organizações presentes. 
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Na ocasião, Cláudia Gama, gestora operacional do “Envol20 Almada DLBC Urbano”, 
apresentou os resultados deste projeto, relevando o “SI2E – Sistema de Incentivos ao 
Emprego e ao Empreendedorismo”.  
 
Entre outros dados, aquela responsável salientou alguns indicadores que espelham a 
adesão ao “DLBC Almada”: 9 projetos aprovados (1.º aviso), 4 em execução, 7 postos de 
trabalho, 10 projetos em avaliação (2.º aviso) e 23 postos de trabalho previstos. 
 
Destaque para as duas oficinas de capacitação realizadas: uma, subordinada ao tema “A 
minha impressão digital no mundo do trabalho/Comunicar a minha Marca”; e a outra, 
“Financiamento para quem empreende: PAECPE/Portugal 2020”, na qual participou 
Maria João Quiaios, da Direção de Economia da AIP, que chamou a atenção para a 
necessidade de conhecer as melhores opções de financiamento para o desenvolvimento 
da atividade empresarial. 
 
“Quero criar o meu próprio emprego – o que me espera?”, foi o tema da primeira 
“Tertúlia: À Conversa…”. Na segunda edição, na parte da tarde, os participantes tiveram 
oportunidade de refletir sobre o “Desenvolvimento local – Investimento, oportunidades 
e desafios”, debate moderado por Paulo Caldas, diretor da Direcção de Economia, 
Financiamento, Empreendedorismo e Inovação da AIP. 
 
Música e um desfile de moda, com as criações de alguns empreendedores e 
microempresas presentes, marcaram o encerramento desta iniciativa organizada pela 
“DLBC Almada”. 
 


