EVENTO

……………………………………………………………………………
O Município de Alenquer, em parceria com a Região Oeste e com as Comunidades Autónomas
Espanholas de Andalucia, Castilla y León e Extremadura, dinamizam o Evento Empresarial Ibérico
em formato online.

Apresentação do Evento
……………………………………………………………………………………………
Este evento, de âmbito telemático, terá lugar nos dias 24 e 25 de junho de 2021, na plataforma
glocalempresas.alenquer.pt e terá como objetivo dinamizar a economia, estimular as relações
comerciais e promover o networking empresarial entre as regiões abrangidas pelo evento no
mercado ibérico.
Tem como foco principal os setores de atividade agroalimentar, automóvel, transportes e logística,
estando também aberto à participação de empresas dos restantes setores de atividade, desde que
as mesmas tenham ligação/interesse naqueles setores.
Esta será uma oportunidade para que cada setor de atividade promova as suas empresas e
estabeleça contactos com potenciais parceiros no âmbito da cadeia do valor do produto/serviço da
sua área de negócio.
A dinamização desta iniciativa está assente na realização de seminários, fóruns setoriais e chats
empresariais, tendo em consideração os seguintes pressupostos:
 Seminários: Compostos por mesas redondas virtuais com representantes dos três (3) setores
económicos - Agroalimentar, Automóvel, Transportes e Logística com a presença de
convidados portugueses e espanhóis.
 Fóruns Setoriais: Organizados pelos Setores Empresariais - Agroalimentar, Automóvel,
Transportes e Logística.

Em cada Fórum estão registadas:



Empresas de cada uma das Regiões que integram um destes setores, com uma breve
apresentação das mesmas, dos seus produtos/serviços, vídeo promocional, e
respetivos contactos;
Empresas que estejam na cadeia de valor dos sectores económicos considerados neste
evento e que demonstrem interesse em contactar com empresas destes sectores.

Estes fóruns estarão ativos durantes os dias 24 e 25 de junho, de acordo com o programa do
evento, de forma a permitir o contacto entre todas as empresas inscritas na plataforma.
 Chats Empresariais: Local "privado" de networking empresarial que permite que as
empresas interajam entre si, no período compreendido entre os dias 18 e 30 de junho de
2021, inclusive.

 FAQ's: Perguntas \ respostas para questões de âmbito administrativo relacionadas com a
criação de empresas em Portugal e \ou Espanha (internacionalização\ exportação).

COMO PARTICIPAR
a) Para empresas da Região Oeste e Comunidades Autónomas Espanholas representadas no
evento e que integrem os setores abrangidos:
A inscrição deverá ser efetuada até ao dia 21 de junho na plataforma
glocalempresas.alenquer.pt, de forma a assegurar que estará representada no evento e
possa ter uma participação ativa nos Fóruns Setoriais.
b) Para as restantes empresas e regiões/países:
A inscrição deverá ser efetuada até ao dia 21 de junho na plataforma
glocalempresas.alenquer.pt, de forma a poder assistir e estabelecer networking com outras
empresas nos Fóruns Setoriais e Chat Empresarial.

PARTICIPANTES
Existem 2 tipos:
a) Empresas da Região Oeste e Comunidades Autónomas Espanholas representadas no
evento e que integrem os setores abrangidos
Vantagens:
 Destaque na plataforma que inclui:
. Uma breve apresentação da empresa, dos seus produtos/serviços;
. Vídeo promocional;
. Contactos;
 Possibilidade de apresentar um Pitch no(s) Fórum(ns) Setorial(iais) em que se
inscreva;
 Acesso ao Chat Empresarial:
 Assistir aos Seminários.
b) Restantes empresas e regiões/países
Vantagens:
 Assistir aos Fóruns Setoriais e estabelecer networking com as empresas
participantes;
 Acesso ao Chat Empresarial;
 Assistir aos Seminários;
 Disponibilizar os seus contactos.

QUANDO E ONDE
Dias 24 e 25 Junho de 2021
Plataforma: glocalempresas.alenquer.pt

MAIS INFORMAÇÕES

a) Município de Alenquer
Praça Luís de Camões
2580-318 Alenquer
Interlocutor Município: Paulo Franco
Email: utestrategia@cm-alenquer.pt
Tel.: 236 730900
Site: www.cm-alenquer.pt

b) Comunidade Intermunicipal do Oeste
Avenida General Pedro Cardoso, nº9
2500-922 Caldas da Rainha
Interlocutor: Rui Carneiro
Email: geral@oestecim.pt
Tel.: 262839030
Site: www.oestecim.pt

c) Comunidade Autónoma Andalucia
Técnico Departamento de Desarrollo de Mercado Europa
Interlocutor Alegría Ollero Esquivias
Email: aoe@extenda.es
Tel.: 671530118
Site: www.extenda.es

d) Comunidade Autónoma Castilla y León
C/Jacinto Benavente, 2.
Arroyo de la Encomienda
Interlocutor: Verónica García / Óscar Lázaro
Email: veronica.garcia@jcyl.es / oscar.lazaro@jcyl.es
Tel.: (+34)679458045 / (+34)629505036
Site: www.empresas.jcyl.es

e) Comunidade Autónoma Extremadura
Avda. José Fernández López, 4
06800 Mérida, Badajoz (España)
Interlocutor: Nieves Franco
Email: nieves.franco@extremaduraavante.es
Tel (+34) 924 319 159
Site: www.extremaduraavante.es

