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Aicep Global Parques lança dossier de apoio ao investidor         

Um dossier totalmente direcionado para futuros e atuais investidores na Zona Industrial e Logística de Sines, que
promove a eficiência e as relações comerciais em tempos de crise, é a nova ferramenta online lançada pela aicep
Global Parques.

  
  

À margem de um encontro de empresários em Sines, Francisco Nunes e Sá, presidente da
Comissão  Executiva  da  aicep  Global  Parques,  adiantou  à  Miróbriga  que  a  ferramenta
permite, entre outras valências, facilitar o acesso ao investimento, promover a fluidez de
processos e dar a conhecer as utilidades da ZILS aos clientes.

As  normas  de  IRC,  o  banco  de  horas  e  o  quadro  de  compensações  num cenário  de
despedimento  foram  outros  dos  temas  abordados  no  encontro,  que  contou  com  a
participação de especialistas em direito fiscal e laboral.

Para  Francisco  Nunes e  Sá  é  importante  a  participação  dos investidores  e  a  posterior
avaliação das temáticas abordadas, para que cada vez mais os encontros promovidos pela
aicep possam abordar temas, alvo da preocupação das empresas.

A aicep Global Parques disponibiliza espaços infraestruturados e plataformas logísticas para
localização de empresas e entidades não empresarias e promove a prestação de serviços de
gestão integrada para a fixação de investimento.

Marta Marques

   
  

Noticias relacionadas:

14.12.2012 - Sines: Paiol vai ter plano de intervenção
14.12.2012 - Santiago do Cacém: 'Coração Delta' entrega 40 cabazes de Natal a idosos do concelho
13.12.2012 - Alvalade promove compras no comércio local
13.12.2012 - Zambujeira do Mar: Homens que salvaram irmãos alemães homenageados hoje em Cascais
13.12.2012 - Grândola:Câmara aprova acordo de cooperação entre municípios Timorenses e Portugueses

Mais noticias :

Ambiente
13.12.2012 - Vila Nova de Milfontes: Quercus critica autorização para projeto turístico

Cultura
14.12.2012 - Coral Atlântico e Coral Clube Galp Energia apresentam projeto conjunto “Be Amazed”
14.12.2012 - Grândola:Melodias Natalícias Entoadas nas Igrejas do concelho

Economia
13.12.2012 - Escola tecnológica forma mais de 200 trabalhadores da refinaria de Sines

Património
13.12.2012 - Alcácer do Sal: Núcleo Arqueológico de Abul classificado como monumento nacional
13.12.2012 - Palácio de Belém dedica exposição de Natal à arte sacra do Baixo Alentejo
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