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Uma comitiva de autarcas do Médio Tejo, através desta Comunidade Intermunicipal, deslocouse a Paris de 20 a 22 de maio, com o objetivo de promover a região turisticamente, bem como
promover de igual modo oportunidades de negócio entre os dois países.
Com um vasto programa nestes âmbitos, foram recebidos no dia 20 de maio, no Consulado de
Paris em França, onde contaram com a presença do Cônsul Carlos Oliveira e onde tiveram
oportunidade de efetuar uma apresentação detalhada sobre a região do Médio Tejo. Esta
sessão contou com a presença de vários empresários presentes, que lhes proporcionou
alguma interatividade no final com questões e esclarecimento de dúvidas. Ficou o compromisso
de se voltarem a encontrar em breve para um segundo encontro neste âmbito, provavelmente,
já em território português.
No dia 21, os autarcas tomaram um rumo diferente durante a manhã, onde foram recebidos
pelo Grupo Alves Ribeiro, um grupo português com investimento de referência em França,
ligado aos mais diversos setores de atividade, nomeadamente, a construção, o imobiliário e o
setor financeiro.
Já no período da tarde, foram recebidos na Câmara Municipal de Aulnay-sous-bois pelo
adjunto do presidente da Câmara, Paulo Marques, também presidente da CIVICA, Associação
dos Eleitos de origem Portuguesa em França. Neste encontro foram abordadas e analisadas
boas práticas de gestão municipal em alguns setores de atividade, como foi o caso de
incubadoras de empresas, gestão de parques empresariais, tecnologias do meio ambiente (bio
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resíduos), entre outras.
A CIVICA é uma associação de atores públicos a ter uma rede estruturada de cidadãos eleitos
locais em França e no exterior que trabalham para a educação cívica de todos.
Foi sem dúvida uma enorme honra para os autarcas, poderem-se juntar a estas equipas e
partilhar experiências enriquecedoras trazendo novas ideias e novas soluções para os seus
territórios.
Esta missão terminou com uma receção na Sala do Senado, no Palácio do Luxemburgo.
A comitiva seguiu depois para os Países Baixos, para uma troca de experiências com as
autoridades locais, com destaque para a temática da Economia Circular.
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