V.N.FAMALICÃO

Mário Passos
Presidente da Câmara Municipal
de V.N. de Famalicão

m 2014, quando o país vivia uma
conjuntura económica particularmente
difícil, a Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão lançou o programa Famalicão
Made IN, uma plataforma de fomento,
partilha e de concentração de energias à volta
do desenvolvimento económico de Famalicão.
Ao fim de oito anos, os resultados são taxativos. Desde
2014 até hoje foram criadas 301 novas empresas,
dando origem a mais de 2500 postos de trabalho. O
investimento captado por intermédio deste programa
cifrou-se na ordem dos 320 milhões.
Os dados provam o potencial dos municípios ao nível
da captação de novos investimentos e da rentabilização
territorial dos seus agentes económicos. Provam que
um município pode ser indutor de novas estratégias
empresariais e ser ele próprio agente de mudança.
Um território tem que ser ambicioso e evoluir
constantemente no sentido de mais e melhor
desenvolvimento, mais e melhor sustentabilidade, que
se traduzirá em mais e melhor qualidade de vida.
Temos bem a consciência de que quem cria prosperidade
são as pessoas e empresas. Cabe ao poder público
facilitar o crescimento e não atrapalhar.
Agora é tempo de darmos um novo impulso. Os desafios
atuais assim o obrigam, nomeadamente em termos de
inovação seja de produto seja de processos.
Por isso, o Famalicão Made INovar é o novo eixo de
rotação do nosso programa para a economia do concelho,
fazendo o salto do Made IN para o Created IN.

O FAMALICÃO
CREATED IN
A esta ideia está subjacente o modelo da tripla hélice
da inovação, consistindo num novo paradigma de
produção de inovação que deixa de ser centrado apenas
na indústria e passa a apoiar-se em três elementos
inter-relacionados: as empresas, as universidades e o
poder público.
E por isso estamos a dar passos muito significativos
neste domínio, atraindo cada vez mais centros de
investigação de universidades.
Estamos a fazer a passagem de um município produtor
para um município também criador. Criador de valor
acrescentado, tanto ao nível de produtos e processos,
como de qualificação de recursos humanos.
Estamos a preparar um vasto conjunto de medidas que
vão colocar o foco no desenvolvimento económico do
concelho, no valor acrescentado e na responsabilidade
social e ambiental.
Somos ambiciosos. Queremos dar o salto para um
novo paradigma produtivo e industrial, mais amigo das
pessoas e do ambiente.
Economia, ambiente e transição digital e energética são
nos dias de hoje grandes desafios.
Em Vila Nova de Famalicão continuaremos a dar o
nosso contributo, estando a trabalhar, no sentido de
reforçar ainda mais o nosso contributo para o PIB
Nacional.

