Apresentação do Programa Oeiras Valley Intervenção de Boas-Vindas do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

Exmos. Senhoras e Senhores,

Gostaria de começar esta intervenção agradecendo a presença de todos vós
neste dia que considero ser histórico e que constitui um verdadeiro marco para
o progresso de Oeiras.

Tenho vindo a defender, desde há largos anos, a ideia de que Oeiras reúne as
condições para ser a Silicon Valley Portuguesa. Pois bem, hoje o sonho ganha
forma. O lançamento do programa Oeiras Valley é a concretização da nossa
visão para um município mais moderno, mais inteligente, mais desenvolvido,
mais internacional e inclusivo.

Hoje damos início a um novo ciclo de desenvolvimento do município.

Hoje damos um passo histórico para criarmos em Oeiras o maior viveiro de
inovação, ciência, criatividade e tecnologia em Portugal.

Estamos bem posicionados para atingir este objetivo. Oeiras é já o segundo
município a nível nacional com maior volume de negócios das empresas não
financeiras, concentrando um elevado número de empresas do setor das
tecnologias de informação e comunicação (TIC). Os números indicam que o
nosso município concentra 10,8% das empresas deste setor existentes na Área
Metropolitana de Lisboa. Empresas como a Cisco, a HP e a Google escolheram
Oeiras para ser a sua casa.

Mas as evidências das potencialidades de Oeiras para se tornar no maior
ecossistema de inovação do País não se ficam por aqui. É com orgulho que
destacamos o facto de termos uma elevada concentração de doutorados e
licenciados no município. A percentagem média de população residente com
formação superior em Oeiras é muito acima da média nacional e da Área
Metropolitana de Lisboa. Um dado a comprovar a aposta de Oeiras na
qualificação e na educação.

Oeiras orgulha-se também de ter infraestruturas de acolhimento de excelência,
onde se destacam os diversos parques empresariais, científicos e tecnológicos
como é o caso do Taguspark, da Quinta da Fonte, Lagoas Park, entre outros.

Estas infraestruturas constituem um vetor fundamental de atratividade para a
captação de empresas e de investimento para o concelho.

Acredito, no entanto, que aquilo que torna o nosso território competitivo e
distintivo não se resume a um ou dois fatores, sendo antes o resultado de uma
combinação única de valências que permitem às empresas aqui estabelecidas
beneficiarem de um ecossistema ímpar que estimula a troca de saberes,
talentos, e torna mais fácil o crescimento global e as exportações.

Senhoras e Senhores,

Temos um polo nacional de referência do Ensino Superior, composto por
prestigiadas universidades nacionais. Ao mesmo tempo, somos a escolha de
grandes instituições de Investigação & Desenvolvimento (I&D), como é o caso
do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier; o Instituto
Gulbenkian de Ciência; o iBET e o INIAV.

Mas queremos mais.

Com a implementação do programa Oeiras Valley, ambicionamos criar um polo
de atração do melhor talento, das melhores ideias e da melhor tecnologia.

Queremos captar mais investimento e atrair mais empresas de base
tecnológica.

Queremos criar o primeiro município português da Ciência.

Queremos criar empregos com alto valor acrescentado.

Queremos reforçar a posição de Oeiras como município exportador.

Em última análise, queremos tornar o concelho num dos principais motores do
desenvolvimento económico, social e humano da Área Metropolitana de Lisboa
e do País.

Para atingirmos estas metas, a estratégia do programa Oeiras Valley assenta em
políticas de dinamização económica que tenham em conta uma perspetiva

integrada do território. Vamos, por isso, continuar a investir na melhoria da
mobilidade, no planeamento urbano, na segurança e no ambiente.
A educação continuará a ser também uma das principais apostas do município.
Ainda recentemente lançámos o Oeiras Educa – um programa que interliga as
escolas, as famílias e a comunidade, com o objetivo de ter em Oeiras os
melhores alunos do País. Na mesma linha de ação, vamos lançar também a
Agenda Para a Ciência, assente em três grandes esferas: Educação e Sociedade,
Inovação e Internacionalização. O objetivo desta agenda é criar uma estratégia
ambiciosa que envolva a sociedade, as universidades e institutos de
investigação, e as empresas e que consolide em definitivo a ciência e a
tecnologia como parte da identidade do município de Oeiras.
Ao mesmo tempo, vamos continuar a desenvolver e a aprofundar um perfil
cultural que posiciona Oeiras como um dos polos mais importantes das artes, do
espetáculo e da inovação e criatividade cultural da Área Metropolitana de
Lisboa.

Senhoras e Senhores,

Frequentemente ouvimos dizer que um sonho sem ambição é como um
automóvel sem combustível: não nos leva a lado nenhum. Pois bem. Assumimos
hoje que o Oeiras Valley é um projeto com ambição. É um projeto que pretende

ser uma montra do que de melhor se faz na inovação e na ciência em Portugal.
Nesse sentido, um dos eixos da nossa estratégia de desenvolvimento passa pela
também pela internacionalização da marca Oeiras Valley, apresentando o
projeto nos mercados estrangeiros, com o objetivo de captar mais investimento
para o município e colocar Oeiras no mapa empresarial internacional.

Contamos com o apoio de todos!

Vamos transformar Oeiras.
Vamos melhorar Portugal.

