SIDI

NOTA À IMPRENSA

Rede Corredor Azul promove visita ao
território de comitiva diplomática e de
comunicação social
A Rede Urbana Corredor Azul, constituída pelos municípios de Arraiolos, Borba, Elvas, Estremoz,
Évora, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Vila Viçosa, Santiago do Cacém e Sines, promove nos
próximos dia 18 e 19 de junho uma visita ao seu território.
Durante estes dois dias pretende-se dar a conhecer as condições ímpares que este território
oferece no acolhimento e apoio a investimentos empresariais em diversas áreas de atividade,
tendo para esse efeito sido preparado um roteiro diversificado que envolverá a visita a
infraestruturas de acolhimento empresarial, estruturas e serviços de apoio, polos de
conhecimento e investigação, empresas e locais emblemáticos da Região.
Com este enquadramento, estarão presentes nesta visita as seguintes entidades: Embaixada de
Angola, Moçambique e República Popular da China, Câmara do Comércio e Indústria Luso
Chinesa, AICEP, AIP, SPI e ainda a Revista Invest e o Jornal Vida Económica, esperando-se assim
promover novas redes de cooperação e estreitar parcerias e contactos.
Esta iniciativa está integrada no projeto “PROMOINVEST – Rede de Promoção Empresarial” da
Rede Corredor Azul, liderado pelo Município de Vendas Novas e cofinanciado por fundos FEDER
/ União Europeia no âmbito do programa operacional INALENTEJO do QREN 2007-2013.

A visita a Sines acontece ao final da manhã de 18 de junho, com receção e
apresentação na Administração do Porto de Sines, às 10h30. Segue-se uma visita da
comitiva aos terminais do Porto de Sines e à Zona Industrial e Logística de Sines.
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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