TAVIRA: UMA CIDADE AMIGA DOS EMPRESÁRIOS
Teve lugar, no passado dia 26 de junho, o lançamento da nova imagem
corporativa da EMPET - Parques Empresariais de Tavira e a inauguração da
primeira unidade empresarial do Parque Empresarial de Tavira.
O Mercado da Ribeira foi palco da apresentação da marca "ATIVAR TAVIRA",
expressada nas palavras do presidente do conselho de administração, João
Pedro Rodrigues, do diretor da Triplesky, Bruno Fonseca, e do Presidente da
Câmara Municipal de Tavira, Jorge Botelho.
Na sua intervenção, João Pedro Rodrigues introduziu a todos os presentes o
Parque de Feiras e Exposições, bem como o Parque Empresarial, avaliando
todas as suas caraterísticas, investimentos realizados, bem como a situação
atual do negócio.
No que concerne ao Parque de Feiras, destaca-se que dos 21 lotes destinados
a comércio/serviços/estabelecimentos de restauração, quinze já estão vendidos
e os restantes seis reservados.
O Parque Empresarial oferece um conjunto infraestruturas como água para
consumo e fins industriais, redes de esgotos, eletricidade, comunicações e gás
combustível, recolha de resíduos urbanos, amplos arruamentos e
parqueamentos, aprazíveis arranjos paisagísticos e um enquadramento
panorâmico de excelência. O Parque dispõe de 121 lotes para indústria/
armazenagem, oito para comércio/ serviços/ estabelecimentos de restauração
e bebidas e seis para equipamentos, à data estão 35 lotes vendidos e oito
reservados.
A par desta informação, foi apresentado o Plano Estratégico da empresa, o
qual assenta em seis eixos estratégicos: Marketing e Comunicação, Gestão do
Parque Empresarial de Tavira, Gestão do Parque de Feiras e Exposições,
Desenvolvimento de Novos Negócios, Gestão de Projetos e Cooperação e
Reestruturação Interna da EMPET.
Depois da apresentação da marca "ATIVAR TAVIRA", pelo criativo da
empresa, tomou da palavra o Presidente da Câmara Municipal.
Jorge Botelho congratulou-se deste momento importante na história da EMPET
e revelou que esta era, desde o início do mandato, uma vontade de todo o
executivo, conseguir proporcionar as condições essenciais para o
desenvolvimento da atividade empresarial na cidade.

A visão estratégica da EMPET vem permitir posicionar Tavira como um destino
amigo dos empresários, quer estes sejam locais, regionais, nacionais e
internacionais. Neste âmbito, importa, igualmente, referir que estão a ser
desenvolvidos importantes contactos para enriquecer o tecido empresarial dos
parques.
A inauguração da primeira unidade empresarial marca o início de uma
caminhada e da prospeção de um futuro de sucesso para Tavira, para os
tavirenses e para todos os que elegerem os Parques Empresariais de Tavira
para se estabelecerem.
Convidamo-lo a visionar o vídeo promocional, disponível em:
http://www.cm-tavira.pt/site/
ou
http://www.youtube.com/watch?v=nfBb25p4cPk&list=UUEmVgYJ0Nuw8zAheiq
Qa-dQ&index=1&feature=plcp.
ATIVAR TAVIRA. O pulsar ativo da cidade.
Tavira, 27 de junho de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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