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“TÂMEGASOUSA BUSINESS SUNSET” 
OS DESAFIOS DO SETOR AGROALIMENTAR

Santa Cruz do Douro, mesmo junto do 
Rio Douro, com entrada gratuita.

O setor agroalimentar depara-se, 
neste momento, com inúmeros desafios, 
provocados pelas atuais tendências da 
alimentação, mas regista também uma 
notória vontade de inovar, de ser com-
petitivo e de aumentar a rentabilidade. 
As questões mais pertinentes e indisso-
ciáveis da criação de valor deste setor in-
cluem a digitalização, a entrada na indús-
tria 4.0, os novos alimentos e produtos do 
futuro e a competitividade no mercado 
internacional.

Desafios que servirão de fio condutor 
a uma conversa informal e descontraída, 
reunindo e auscultando as perspetivas 
dos agentes económicos do Tâmega e 
Sousa, e procurando, deste modo, anteci-

par as respostas às grandes questões des-
te sector no contexto global.

Esta conversa será precedida de uma 
visita à Fundação Eça de Queiroz e à Casa 
do Lavrador, agendada para as 15h00. 

Os “TâmegaSousa Business Sunsets” 
assumem-se, assim, como uma oportu-
nidade para a reflexão e debate de temá-
ticas relacionadas com a gestão de micro, 
pequenas e médias empresas, a troca de 
ideias e experiências, a apresentação de 
boas práticas, a partilha de contactos e 
o estabelecimento de redes de coopera-
ção e networking entre empresários da 
região e outros de referência nacional, 
importantes na alavancagem de novas 
ideias e projetos de negócio.

Os “TâmegaSousa Business Sunsets” 
surgem no alinhamento de um conjunto 

O agroalimentar. É este o 
mote do próximo “Tâme -

gaSousa Business Sunse”t que a Rede de 
Apoio à Atividade Económica do Tâmega 
e Sousa vai dinamizar hoje, quarta feira, 
dia 3, às 17h00, na Estação de Aregos, em 

de ações que tem vindo a ser desenvol-
vido com e para os empresários e em-
preendedores desta região, no âmbito da 
Rede de Apoio à Atividade Económica do 
Tâmega e Sousa, sendo promovidos pela 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega 
e Sousa e pela Qualidade de Basto – Em-
presa para o Desenvolvimento do Tecido 
Económico Local, com o apoio do Insti -
tuto Superior de Contabilidade e Admi-
nistração do Porto e em parceria com a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
do Politécnico do Porto, o Conselho Em -
presarial do Tâmega e Sousa e da Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Esta iniciativa é cofinanciada pelo Norte 
2020, Portugal 2020 e União Europeia, 
através do FEDER – Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional.


