Press Release Nº1
27 de janeiro|2015

TAGUSVALLEY – 10 anos

Novos desafios para a região em discussão no Tecnopolo do Vale do Tejo
Com o objetivo de apresentar as bases
de

trabalho

integrado

nos

do

TAGUSVALLEY

novos

desafios

propostos para a região, o Tecnopolo
do Vale do Tejo vai realizar um
seminário, no próximo dia 29 de
Janeiro. Esta sessão irá contar com a
presença da presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDR – Centro).

No seminário, a decorrer na tarde de dia 29 de Janeiro, além da estratégia do Tecnopolo TVT 2020,
será apresentado o projeto da rede regional de infraestruturas de acolhimento e apoio a atividades
de Ciência e Tecnologia, INOV C, da Universidade de Coimbra e que o TAGUSVALLEY aderiu
recentemente. Os principais instrumentos de apoio disponíveis para a região, inseridos no novo
quadro comunitário, serão também alvo de exposição neste evento.

Será, ainda, projetado o vídeo “10 anos, 10 testemunhos”, em que diferentes empresas falam sobre
esta década de atividade do Parque de Ciência e Tecnologia do Médio Tejo.

As inscrições são gratuitas mas limitadas, e podem ser efetuadas através do email
sonia.pedro@tagusvalley.pt ou pelo telefone 241 330 330.

Esta atividade está inserida na comemoração dos 10 anos do Tecnopolo do Vale do Tejo, que está
em fase de conclusão da sua infraestruturação e dotação de meios tecnológicos e prepara a sua
atividade para responder aos desafios futuros.
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Durante todo o ano, o TAGUSVALLEY pretende realizar várias
iniciativas que assinalem o momento em que, em parceria, o Município de Abrantes, a Associação
Empresarial NERSANT e o Instituto Politécnico de Tomar decidiram estimular a inovação e promover
a ciência e tecnologia ao serviço do desenvolvimento económico do Médio Tejo, com a constituição
deste Parque, em Abrantes. A primeira ação, ainda em dezembro de 2014, foi marcada pela
inauguração da exposição 50 anos da Berliet – Tramagal e pelo lançamento do III Concurso de
Projetos Empresarias TAGUSVALLEY que continua a receber candidaturas de ideias de negócios até
dia 13 de Março. Para mais informação vá ao sítio na Internet em www.tagusvalley.pt.

