---------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS--------------------------------------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DEECONOMIA E DEMOGRAFIA---------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 4 /Ano 2022--------------------------------------------------------Data 03/11/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H15 /Fim 19H20
Presenças:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Manuel Correia----------------António Carneiro-------------------Rui Estrela-----------------------------Pedro Castelo--------------------------

Carlos Filipe---------------------------Luís Carlos Lopes------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausências:-----------------------------Marco Branco ------------------------Francisco Corvelo----------------------------------------------------------------

Assuntos tratados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Apresentação de novos dados económicos --------------------------------------------------------------------------------------------2- Assembleia Municipal Temática - Cluster da Alimentação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conclusões: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Foram distribuídos dados comparativos do cluster de “Alimentação” do concelho, no Oeste e a nível nacional. --O presidente explicou o conceito de cluster e os CAE selecionados para o apuramento dos dados em causa e,
recordou, que as várias tabelas apresentam somatórios a 5 anos, o que permite estabelecer uma série estatística
longa que tem a vantagem de compreender dados pré e o pós-pandemia de Covid-19 (2017/2021). ----------------Segundo os dados apurados, o cluster da “Alimentação”, em Torres Vedras, representa 30% dos valores totais do
Oeste e cerca de 3% do volume nacional de negócios neste setor. -------------------------------------------------------------2- O presidente da comissão apresentou uma proposta para a organização dos trabalhos da Assembleia Temática
sobre o cluster da “Alimentação”, em duas sessões, para as quais serão convidadas entre 20 a 25 empresas
estruturantes do concelho, os eleitos locais e alguns técnicos especializados na área. -----------------------------------No decorrer da reunião foi sugerido que as sessões se realizem ao sábado, incluam um momento informal de
buffet e que decoram nas instalações da CAERO. -----------------------------------------------------------------------------------A proposta inicial, com as alterações indicadas, obteve a concordância de todos os presentes. ------------------------Foi referida a importância da boa comunicação da iniciativa de modo a envolver os agentes económicos, sem
esquecer a importância da boa gestão das expectativas, visto que a Assembleia Municipal não tem poderes
Executivos, pelo que não poderá garantir a exequibilidade das propostas que venham a ser apresentadas,
cabendo-lhe o encaminhamento dessas para a Câmara Municipal, mediante recomendação. -------------------------Quanto à calendarização, ficou previsto que a 1ª sessão se venha a realizar entre janeiro e fevereiro e a 2ª entre
abril e maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O presidente da Comissão de Economia e Demografia
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