MUNICÍPIO DE TAVIRA CONTACTOU POTENCIAIS INVESTIDORES NOS ESTADOS UNIDOS
A convite da embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa, uma
delegação do Município de Tavira visitou a costa leste daquele país para
promover os parques empresariais de Tavira e a candidatura portuguesa da
Dieta Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade,
recentemente apresentada na sede da UNESCO em Paris.
Ao longo de seis dias e integrado numa comitiva de vinte empresas e entidades
públicas portuguesas, para além de participar na sessão de abertura da Bolsa
de Nova Iorque, foram efetuados um número alargado de contactos com
investidores privados e institucionais em Nova Jérsia, Nova Iorque e em Miami.
Destaque-se o apoio e a participação dos embaixadores dos Estados Unidos
em Lisboa, Allan Katz, e de Portugal nos Estados Unidos, Nuno Brito, e do
'mayor' de Newark, Cory Booker, que foram fundamentais para os contactos
que levem a uma parceria com o New Jersey Institute of Technology (NJIT),
que esteve na origem desta deslocação e está a estudar a instalação de uma
incubadora de empresas e um centro de negócios em Tavira.
Ainda no Estado de Nova Jérsia, onde reside uma das maiores comunidades
de portugueses nos Estados Unidos, a delegação visitou alguns "casos de
sucesso" empresarial português e a Câmara de Comércio Luso-Americana de
Nova Jérsia, visando o estabelecimento de parcerias para apoiar a
deslocalização e estabelecimentos de empresas no sul de Portugal.
Durante o programa de Miami, no Estado da Flórida, registou-se um encontro
com a comunidade empresarial local, com a presença do subsecretário do
Departamento do Comércio norte-americano Francisco Sanchez, um simpósio
sobre "Fazer Negócios em Flórida e Miami-Dade: A Experiência Portuguesa",
com intervenções de responsáveis da Enterprise Florida e empresários e
gestores portugueses locais, e dois encontros com o 'mayor' de Miami-Dade,
Carlos Gimenez e com o superintendente das escolas daquele condado, o
luso-americano Alberto Carvalho.
Paralelamente, ficaram acordadas diversas iniciativas a desenvolver nos
próximos tempos, quer na divulgação dos parques empresariais de Tavira, quer
na promoção da candidatura portuguesa da Dieta Mediterrânica a Património
Cultural Imaterial da Humanidade, protagonizada pela comunidade de Tavira,
que se enquadram numa estratégia de promoção internacional do potencial
económico de Tavira, dos seus valores culturais e naturais e de criação de
empresas e empregos de qualidade.

Nesta deslocação, o Município de Tavira foi representado pelo presidente da
Câmara Municipal e pelo presidente do Conselho de Administração da EMPET
Parques Empresariais de Tavira, contando ainda com a participação de Carlos
Cano Vieira (professor de Empreendedorismo da Universidade do Algarve) e
Paulo Bernardo (presidente da delegação do Algarve da ANJE – Associação
Nacional de Jovens Empresários).
Tavira, 23 de abril de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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