Mostra Empresarial Tavira - Loulé - Lagos

O NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, a AMAL - Comunidade
Intermunicipal do Algarve e a CCDR Algarve - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve, em conjunto, candidataram-se e viram aprovado pelo Programa
Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020) um Projeto SIAC (Sistema de Apoio a
Ações Coletivas), denominado Algarve REVIT + que, sem quaisquer custos para as
empresas, tem como
objetivo central a
revitalização das áreas empresariais da região do Algarve
, através do reforço da capacitação e da promoção das pequenas e médias empresas
instaladas nessas áreas, num modelo de gestão e de marketing inovadores.

A revitalização das áreas empresariais, enquadrada numa lógica coletiva, através da criação
da Rede de Áreas Empresariais do Algarve, cujo site está já disponível no endereço www.aea
lgarve.pt
, tem sido desenvolvida em estreita ligação com o Algarve Acolhe/CCDR Algarve e envolve
ações de capacitação e promoção, dirigidas especificamente a três áreas empresariais
aderentes, a saber:

•
•
•

Áreas Empresariais de Lagos (Municipal do Chinicato, Chinicato e Marateca),
Centro de Empresas e Serviços de Vilamoura,
Parque Empresarial de Tavira,
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e que irão envolver a realização de uma Mostra Empresarial dos produtos e serviços das
empresas instaladas em cada uma destas áreas empresariais, um
Fórum para a Competitividade
, consistindo em workshops temáticos para capacitação das empresas para a inovação e
Laboratórios de Aceleração de Projetos
, através de reuniões B2B entre consultores e empresas para aceleração de projetos.

Estas ações, organizadas com a plena e estreita colaboração das Câmaras Municipais de
Lagos
, Loulé e Tavira, têm
datas e locais de realização marcados para:

•
•
•

Dias 5 e 6 de Junho no Mercado da Ribeira de Tavira,
Dias 12 e 13 de Junho no NERA, no Loteamento Industrial de Loulé,
Dias 18 e 19 de Junho no Centro Cultural de Lagos.

O respetivo programa pode ser consultado em www.aealgarve.pt.

Faça a sua INSCRIÇÃO .

O Projeto Algarve REVIT + é cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional.
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