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PARTILHAR COMENTAR

Um projeto de mapeamento empresarial dos 86 municípios
do Norte, articulado com um observatório e uma plataforma
eletrónica "permanentemente atualizados", é hoje
apresentado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP)
como instrumento de captação de investimento para a
região.

ECONOMIA

Projeto N-Invest mapeia e classi�ca
empresas da região Norte para atrair
investimento
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Em dois anos de Carta por Pontos, 59 condutores �caram
sem carta

Camionistas em protesto por mudanças no setor

O melhores momentos da Batalha
socialista em imagens

ÚLTIMAS

Designado N-Invest e com investimento total de 985 mil euros, �nanciados a
85% pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), o projeto
"combina o mapeamento, a caracterização e a classi�cação" das 407 áreas
empresariais da região Norte, com a disponibilização de um observatório (de
informação socioeconómica e empresarial) e de uma plataforma eletrónica
(com dados sobre toda a "oferta pertinente") permanentemente atualizados.

O objetivo é "promover uma melhor e mais e�caz articulação e promoção
entre a oferta e a procura", dispondo por isso o projeto também de um
gabinete de apoio ao investidor para "aconselhamento personalizado aos
empresários, nacionais e estrangeiros, que pretendam investir na região".

"Pretendemos com o N-Invest dotar a região Norte de uma envolvente mais
propícia à atratividade de novo investimento, criando as melhores condições
para o desenvolvimento da iniciativa privada", sustenta a AEP.

É que, refere, existem atualmente na região "debilidades associadas à
ausência de uma estratégia territorial conjunta", assim como uma "elevada
dispersão do tecido empresarial fora das áreas de acolhimento empresarial".

Promovido pela AEP, em cooperação com diversos atores públicos e privados,
o N-Invest é apresentado hoje em Matosinhos, no distrito do Porto, numa
sessão em que participam o ministro adjunto Pedro Siza Vieira e o presidente
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-
Norte), Fernando Freire de Sousa.
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