Webinar 9Jul | Apresentação da Plataforma AlgarveAcolhe

A “AlgarveAcolhe” é uma plataforma online de apoio aos investidores para localização
das atividades empresariais, promovida pela CCDR Algarve - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve, no âmbito do
Projeto
Algarve REVIT+
, uma parceria com a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e o NERA – Associação
Empresarial da Região do Algarve
.
A CCDR Algarve irá promover um Webinar de divulgação da nova versão da plataforma
AlgarveAcolhe, o qual decorrerá no próximo dia
de julho, pelas 10h30
, com a participação de
Carlos Miguel, Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional
.
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Qual o objetivo desta plataforma?
Se pretende instalar uma nova atividade empresarial no Algarve, se pretende relocalizar a sua
empresa, consulte a AlgarveAcolhe, que disponibiliza informação georreferenciada das
áreas de acolhimento empresarial do Algarve
e
respetivos lotes, identificando valências, disponibilidades, acessibilidades e contactos
.
Além da AlgarveAcolhe, neste Webinar também serão apresentadas a plataforma das Á
reas Empresariais do Algarve
e a Plataforma T-Invest.
Cofinanciada pelo CRESC ALGARVE 2020, a plataforma online AlgarveAcolhe assume os
novos desafios à gestão e ordenamento das áreas de acolhimento empresarial, à sua
administração, à competitividade das empresas instaladas e na forma como estas se
relacionam.
Num quadro de desenvolvimento estratégico, estas áreas procuram ser espaços de
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criatividade, inovação e sinergias entre as empresas, elevando a sua atratividade para novos
investimentos locais e regionais.
Consulte o PROGRAMA .
O Webinar decorrerá na plataforma MicrosoftTeams, não tem custos, mas requer
CRIÇÃO
.

INS

O Projeto Algarve REVIT+, é cofinanciado do CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020, que tem
como objetivo revitalizar as Áreas Empresariais da Região do Algarve, através do reforço da
capacitação e da promoção das PME instaladas nessas áreas, num modelo de gestão e de
marketing inovadores.
Na expectativa de que a presente iniciativa vá ao encontro dos Vossos interesses,
aproveitamos a oportunidade para endereçar os nossos melhores cumprimentos.
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