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da Teia D’Impulsos

Nota de Imprensa conjunta com o Portimão Business Center
No passado dia 4 de Julho foi efectuada a inauguração da sede da Teia d'Implusos no
Portimão Business Center, evento que decorreu em paralelo com a Apresentação
Oficial deste mesmo espaço.
Todo o processo foi fruto de uma sinergia da Teia D’Impulsos com a sociedade civil,
tendo surgido esta oportunidade a convite do Eng. João Gambôa, que em
representação do Portimão Business Center estabeleceu o protocolo de colaboração
com a associação do qual resultou a cedência do espaço físico para a sua Sede
Social, concretização de uma das prioridades para o ano de 2012.
O Portimão Business Center tem como conceito base a existência de um espaço
empresarial onde uma oferta integrada dos serviços disponíveis permite não só um
melhor aproveitamento dos recursos das empresas, assente na partilha de custos
(secretariado, telecomunicações e outros), e ao mesmo tempo potenciar o trabalho em
rede por parte das sociedades aqui sediadas. Com um ambiente informal o Centro de
Negócios conta atualmente com as seguintes empresas, para alem da referida
associação: Plano d’Pormenor, Sónia Candeias- Gestão de Condomínios, Lda, Efigie
– Agencia de Imagem e Comunicação e LojadObras.
A apresentação iniciou com o discurso do Eng. João Gambôa, que referiu que “com a
criação deste conceito de centro de negócios não se pretende que este projecto seja
visto como uma forma empresarial de gerar dinheiro, mas sim como uma ferramenta
potenciadora das empresas da época difícil que estamos a viver, por outro lado este
conceito visa também proporcionar aos proprietários de espaços comerciais vazios
uma oportunidade de rentabilidade com aplicação desta formula”, terminando com “o
desafio de que esta seja uma nova forma de trabalhar apelando a colaboração de
todos”.
De seguida foi assinado o protocolo com a Teia d’Impulsos representada pelo seu
presidente Dr. Nuno Vieira que na sua intervenção salientou a importância da
concretizaçao do sonho da associação de ter uma sede, aproveitando ainda para
realçar “esta excelente oportunidade para serem divulgadas as próximas actividades
da Teia D’Impulsos, com destaque para o anúncio dos primeiros números que vão
marcar a 2ª edição da Rota do Petisco de Portimão, que decorrerá de 31 de Agosto a
14 de Outubro, bem como o lançamento da “. In Pulsos” - Newsletter da Teia
D’Impulsos - que terá uma periodicidade trimestral e será um instrumento prioritário
para comunicar as novidades da associação e dos seus projectos”.
O Evento contou com a presença de diversos convidados, entre quais a Sra.
Presidente da Junta de Freguesia de Portimão Dra. Ana Maria Figueiredo e a Sra.
Vereadora do Município de Portimão Dra. Isabel Guerreiro, bem como clientes e
parceiros das entidades instaladas no Centro de Negócios.
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Mais informações acerca desta e doutras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos
em www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.

Portimão, 06 de Julho de 2012
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