VISITA DE TRABALHO A SEVILHA
No passado dia 01 de Fevereiro, o Presidente da Câmara Municipal de Tavira,
Jorge Botelho, e um administrador dos Parques Empresariais de Tavira
(EMPET), Fernando Horta, deslocaram-se a Sevilha para um conjunto de
reuniões com diferentes entidades andaluzas.
A visita teve como finalidade a promoção do concelho e a criação de
plataformas de colaboração, orientadas para uma política de desenvolvimento
sustentável e crescimento económico local e regional, para contrariar os
constrangimentos da crise.
Os contactos foram efectuados com empresas de diferentes sectores,
nomeadamente, ISOTROL (empresa dedicada ao fornecimento de soluções
TIC na área das energias renováveis, indústria, serviços e administração
pública), IFAPA (Instituto de Investigação e Formação Agrária e Pesqueira da
Junta de Andaluzia), Parque de Ciência e Tecnologia Cartuja 93 (sociedade
gestora de uma área empresarial) e IAT (Instituto Andaluz para a Inovação e
Tecnologia).
Através do encontro estabelecido com a ISOTROL foi possível definir um
parceiro importante para o desenvolvimento de energias renováveis no
concelho.
Também a IFAPA surge como um potencial colaborador de projectos apoiados
pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal.
Com o Parque de Ciência e Tecnologia Cartuja 93 foi despoletado um conjunto
de condições para a assinatura de protocolo de colaboração entre esta
entidade e a EMPET para a partilha de conhecimento, promoção e divulgação
da Área Empresarial de Tavira.
Quanto ao IAT, fundação privada de interesse público de reconhecimento
internacional que presta serviços intensivos na área do conhecimento e gera a
sua própria tecnologia, apresentou a perspectiva de um Parque Tecnológico
através de um Centro de investigação implantado em Cartuja93 e o conjunto de
trabalhos que têm vindo a desenvolver internacionalmente, focando-se a
possibilidade de desenvolvimento no concelho tavirense.
Tavira, 04 de Fevereiro de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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