




PROJETO ALGARVE REVIT +

O projeto ALGARVE REVIT + resulta de uma candidatura ao concurso para apresentação de

candidaturas, Aviso nº ALG-M1-2016-14, Eixo Prioritário 2, Sistema de Apoio a Ações

Coletivas, Qualificação, Programa Operacional Regional do Algarve, CRESC ALGARVE 2020.



OBJETIVO CENTRAL DO PROJETO ALGARVE REVIT + 

O objetivo central do projeto resulta do reconhecimento por parte dos stakeholders da

deficitária promoção e do fraco dinamismo de um significativo número de áreas

empresariais na região, bem como da consequente necessidade de organizar a atividade e

a oferta das Áreas Empresariais do Algarve, de forma conjunta e estruturada, através da

criação de uma rede de colaboração, de forma a promover o desenvolvimento económico

das PME. A partir deste objetivo central desenhou-se o presente projeto que será

desenvolvido em estreita ligação com o projeto ALGARVE ACOLHE, da CCDR Algarve.



PROMOTORES DO PROJETO ALGARVE REVIT +



ENQUADRAMENTO

CCDR ALGARVE AMAL



ENQUADRAMENTO

www.algarveacolhe.com

www.aeloule.pt

http://www.algarveacolhe.com/
http://www.ãeloule.pt/


EXPECTATIVAS DOS STAKEHOLDERS

Município de Tavira

“…

• Um maior dinamismo e inovação empresarial;

• Uma aposta em recursos humanos mais qualificados e com capacidade de adaptação a
um Mundo em permanente mutação;

• Um reforço da capacidade de produção de conhecimento comercializável nas entidades
do sistema científico e nas próprias empresas, bem como o estabelecimento de redes e
interfaces para facilitar a endogeneização, pelo tecido empresarial, dos resultados da
investigação regional;

• Um espaço territorialmente mais ordenado, com uma rede urbana devidamente
estruturada e dotada de bons equipamentos e infraestruturas capazes de viabilizar um
processo de desenvolvimento muito dependente das comunicações e da qualidade de
vida....”



EXPECTATIVAS DOS STAKEHOLDERS

Empresas

Preocupações com necessidades ao nível de:

• A segurança de pessoas e bens é a preocupação maior,

• Intensificação do patrulhamento por parte da GNR,

• Desburocratização com aceleração dos processos, através de um pivot,

• Inexistência de fibra ótica,

• Insuficiência de contentores de lixo,

• Inexistência de parque de estacionamento para semirreboques,

• Apenas 2 entradas e saídas.



MUNICÍPIO DE TAVIRA
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Atividade 
Económica



MUNICÍPIO DE TAVIRA
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Internacional 

Bens
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MUNICÍPIO DE TAVIRA

Turismo

Fonte: INE



MUNICÍPIO DE TAVIRA

Turismo
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crescimento 
anual



PARQUE EMPRESARIAL DE TAVIRA

Fonte: https://www.ativartavira.pt/pt/parque-empresarial/planta

https://www.ativartavira.pt/pt/parque-empresarial/planta


PARQUE EMPRESARIAL DE TAVIRA



PARQUE EMPRESARIAL DE TAVIRA

Fonte: Câmara Municipal de Tavira
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PARQUE EMPRESARIAL DE TAVIRA

POTENCIAL ECONÓMICO

valor* indicador

131 Lotes totais

18 Lotes atribuidos a empresas instaladas

113 (a) Lotes por instalar

1,9 (b) Nº médio de lotes por empresa

7                                                (c) Nº Empresas instaladas

66 (d) Nº médio potencial de empresas (a)x(b)+(c)

10                                              (e) Nº Trabalhadores médio por empresa

886 000 €                                (f) Volume de faturação total médio por empresa

586 000 €                                (g) Volume de faturação médio por empresa / Mercado nacional

300 000 €                                (h) Volume de faturação médio por empresa / Mercado internacional

657                              Nº Trabalhadores potencial (d)x(e)

58 211 351 €              Volume de faturação potencial total (f)x(d)

38 500 961 €              Volume de faturação potencial / Mercado nacional (g)x(d)

19 710 390 €              Volume de faturação potencial / Mercado internacional (h)x(d)

* previsões baseadas no perfil  médio das empresas instaladas
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PARQUE 

EMPRESARIAL 

DE TAVIRA



ANÁLISE SWOT - OPORTUNIDADES
• A desaceleração que se observa, praticamente em todas as economias à escala global, parece

ter um carácter temporário,

• Para os anos de 2019 e 2020, previsão de um crescimento económico em Portugal a ritmo
superior aquele que se prevê para a União Europeia,

• Bom momento da economia do Algarve e seu contributo para o crescimento económico do
País,

• Crescimento sustentado do turismo no Algarve e, também, em Tavira,

• Aumento das exportações de bens, no Algarve e no concelho de Tavira,

• Forte crescimento das exportações do Algarve, na categoria económica, produtos alimentares e
bebidas, com especial relevo e importância para o concelho de Tavira,

• Integração do Parque Empresarial de Tavira na rede Áreas Empresariais do Algarve

• Tendência positiva na procura dos serviços disponibilizados pelas Áreas Empresariais,
principalmente no sector das novas tecnologias;

• Novas atividades e indústrias de base tecnológica e de conhecimento intensivo, em domínios da
RIS3 Algarve, que procuram Áreas Empresariais para se instalarem;

• Existência de um vasto conjunto de serviços de apoio às PME,

• Disponibilidade de apoios financeiros para a revitalização das áreas empresariais.



ANÁLISE SWOT - AMEAÇAS

• Abrandamento da economia global,

• Escalada de perspetivas negativas no comércio internacional,

• Queda de Portugal no ranking global de competitividade (39ª posição em 2018, quando em
2017 ocupava a posição 33ª),

• Previsão de fraco crescimento económico da União Europeia, principal destino das exportações
do país e da região do Algarve, nos anos de 2019 e 2020,

• Assumem particular importância para o país e para a região do Algarve, eventuais perturbações
nas economias de Espanha, Alemanha e Reino Unido,

• Para o ano em curso e próximo ano, a previsão de crescimento económico para Portugal, coloca-
nos numa posição inferior a um vasto conjunto de economias europeias nossas concorrentes,

• Brexit no Reino Unido, principal mercado emissor de turismo para o Algarve, e potenciais
constrangimentos e inerentes consequências que lhe estão associados.



ANÁLISE SWOT - FORÇAS

• Elevada qualidade da infraestrutura do Parque Empresarial de Tavira,

• Infraestrutura desenhada, planeada e executada para ser o que é, uma área empresarial,

• Localização e centralidade,

• Através do Level Up, serviços de apoio de proximidade,

• Através do NERA, serviços de apoio à formação, qualificação, gestão, internacionalização

• Maioria das empresas com sede social no concelho de Tavira,

• Estrutura etária, antiguidade e escolaridade do Recurso Humano das empresas,

• Potencial económico da Área Empresarial,

• Potencial competitivo das empresas,

• Nível e qualidade da interlocução Município/Área Empresarial/Empresas

• Parceria do projeto Algarve REVIT +,

• Potencial das relações públicas de alguns dos atores.



ANÁLISE SWOT - FRAQUEZAS

• Ainda um baixo número de empresas instaladas,

• Acesso através de transportes públicos,

• Elevada burocracia na tramitação e decisão sobre diferentes tipos de processo relacionados 
com o Parque Empresarial,

• Relatos da existência de problemas relacionados com a segurança de pessoas e bens,

• Espaços verdes, de descanso e de lazer,

• Perfil de comunicação com o mercado dos espaços disponíveis

• Serviços de apoio, tais como, Agência Bancária, Estação de Correios, ATM’s, cafetaria e 
restauração.



VISÃO

PARQUE EMPRESARIAL DE TAVIRA, uma porta aberta 

para a valorização e competitividade das empresas



MISSÃO

O Parque Empresarial de Tavira é uma infraestrutura específica especialmente desenhada

para o acolhimento e instalação de empresas, seja qual for o seu setor de atividade, a sua

dimensão e o seu estado de maturidade.

Vocacionada para o setor agroalimentar, motor da atividade económica do concelho de

Tavira, proporciona práticas interempresariais, promoção, valorização, sustentabilidade e

interação com outras áreas empresariais do Algarve e outras organizações nacionais e

internacionais, visando a criação de valor, o desenvolvimento do capital humano e o

reforço da economia do concelho de Tavira e da região do Algarve.



VALORES

• Diferenciação e inovação,

• Organização e gestão,

• Rigor e compromisso,

• Ambiente e desenvolvimento sustentável,

• Responsabilidade social empresarial e igualdade de oportunidades



POSICIONAMENTO

3,59



FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA

Direção

O Parque Empresarial de Tavira deve garantir às empresas instaladas a promoção e divulgação

das suas atividades, produtos e serviços e localização, bem como proporcionar-lhes serviços

de apoio à sua instalação e qualificação, espaços públicos qualificados, áreas de fruição,

mobilidade e acessibilidades, limpeza e recolha de resíduos e contribuir para a promoção da

plena ocupação dos espaços disponíveis.



FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA

Mercados e Abrangência

Empresas locais, regionais, nacionais e estrangeiras de qualquer dimensão e em qualquer

estado de maturidade e de desenvolvimento; Associações Empresariais, Administração

Pública, Comunidade Científico Tecnológica, Instituições do Sistema Nacional de Inovação,

Organizações Públicas, Privadas e Sindicais.



FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA

Vantagem

Na construção da sua proposta de valor para o mercado, o Parque Empresarial de Tavira

distingue-se dos seus concorrentes através de:

• Orientação para o setor agroalimentar,

• Espaços para venda e aluguer,

• Infraestruturas e redes

• Serviço de atendimento a empresários(as) e empreendedores(as) – Level UP;

aconselhamento a este público específico,

• Parque de Feiras e Exposições



FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA

Adequação

No seu exercício, o Parque Empresarial de Tavira compromete-se com um desempenho que

se adeque e responda às necessidades de cada uma e de todas as empresas instaladas ou a

instalar e que supere as suas legítimas expectativas.



FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA

Recursos

Através de uma correta, ajustada e sustentada gestão dos recursos disponíveis, sejam eles

institucionais, técnicos, tecnológicos, financeiros, organizacionais ou humanos, a Área

Empresarial de Tavira procurará, de forma continuada, a melhoria das condições de

fornecimento dos serviços que disponibiliza às empresas instaladas ou a instalar, da sua

estratégia de comunicação com os mercados que pretende servir e com as instituições

com quem se relaciona, assim como, com a comunidade em que está inserida.



FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA

Competências

O Parque Empresarial de Tavira aposta na manutenção e desenvolvimento de uma

capacidade organizacional que responda de forma adequada às necessidades das

empresas com quem se relaciona e que demonstre elevados níveis de atendimento,

cordialidade, criatividade e inovação.



FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA

Envolvente

Relativamente aos fatores da envolvente que controla, o Parque Empresarial de Tavira

procurará apoiar e desenvolver políticas que promovam a inovação e a competitividade do

tecido empresarial presente, a qualidade de vida dos diferentes atores com quem se

relaciona, a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, a responsabilidade social

empresarial e a igualdade de oportunidades.



FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA

Stakeholders

Através do seu sistema de valores o Parque Empresarial de Tavira pretende desenvolver e

ampliar uma cultura que assente na satisfação das necessidades e das legítimas

expectativas das empresas, instaladas e a instalar, no seu bem-estar e no desenvolvimento

do seu capital humano, assim como, na criação de relações de benefício mútuo com todos

os seus Parceiros, contribuindo de forma positiva, para o desenvolvimento económico e

social do Algarve em geral e do concelho de Tavira em particular



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

“
• Um maior dinamismo e inovação empresarial;
• Uma aposta em recursos humanos mais qualificados e com capacidade de adaptação a um

mundo em permanente mutação;
• Um reforço da capacidade de produção de conhecimento comercializável nas entidades do

sistema científico regional e nas próprias empresas, bem como o estabelecimento de redes e
interfaces para facilitar a endogeneização, pelo tecido empresarial, dos resultados da
investigação regional;

• Um espaço territorialmente mais ordenado, com uma rede urbana devidamente estruturada e
dotada de bons equipamentos e infraestruturas capazes de viabilizar um processo de
desenvolvimento muito dependente das comunicações e da qualidade de vida;

• A existência de especialização territorial, fortalece a competitividade através do aumento da
produtividade, estimulando as empresas inovadoras, gerando novas oportunidades e induzindo o
aumento do empreendedorismo;

• Neste sentido, esta candidatura vocacionada para uma especialização no agroalimentar, face ao
seu contexto, ao criar condições para o desenvolvimento económico, para reforçar a estrutura
empresarial já existente, para a criação e instalação de novas empresas e potenciando as
parcerias com entidades de âmbito privado e de âmbito público, contribui decisivamente para o
aumento da competitividade.

“



COMUNICAÇÃO

Valores da Estratégia

• Dinamismo e proximidade,

• Transparência e credibilidade,

• Clareza e simplicidade,

• Redes e parcerias.

Estratégia

• CREDÍVEL, garantindo plena informação do projeto ALGARVE
REVIT + e do seu subsequente escrutínio e validação de
resultados;

• ACESSÍVEL, porque indutora de uma forte mobilização dos
potenciais beneficiários do projeto e do reconhecimento da sua
relevância pelo público regional;

• DINÂMICA, como valor identificador de modernidade e de
inovação, gerador de procura qualificada de conhecimento e
interiorização do esforço nacional, regional e comunitário para a
plena harmonização de Portugal e da Região Algarve na
vitalidade Europeia;

• CLARA, como valor indutor da confiança e da relevância do
CRESC ALGARVE 2020 – Programa Operacional Regional do
Algarve 2014/2020 na consolidação do progresso e da
competitividade das empresas desta Região.



COMUNICAÇÃO

Objetivos

• Criar um contexto favorável ao reforço da disseminação e interiorização pelas empresas do
concelho da importância da promoção das suas atividades numa lógica de rede colaborativa,
tendo em vista o aumento da sua rentabilidade;

• Promover uma maior competitividade das empresas da área empresarial de Tavira;

• Promover o desenvolvimento de processos colaborativos entre as áreas empresariais do Algarve
e entre as PME localizadas nestes centros de acolhimento;

• Atrair empresas e empresários(as);

• Dinamizar as relações de parceria e de associação interempresas com o intuito de fazer crescer a
dimensão empresarial e aumentar a sua massa crítica;

• Incentivar o intercâmbio e a cooperação entre as empresas das áreas empresariais, para o
desenvolvimento de negócios conjuntos e em cooperação;

• Apoiar o incremento do capital humano;

• Contribuir para um Algarve com um maior volume de negócios e criação de mais riqueza.



COMUNICAÇÃO

Marca e Identidade



COMUNICAÇÃO

Públicos-alvo



COMUNICAÇÃO

Geografias-alvo

• Cidade de Tavira

• Concelho de Tavira,

• Concelhos vizinhos,

• Região Algarve,

• Região adjacente – Baixo Alentejo,

• Região transfronteiriça – Ayamonte/Huelva

• Andaluzia

Geminações

• Lancut – Polónia

• Kenitra – Marrocos

• Perpignan – França

• Porto Novo – Cabo Verde

• Punta Umbria – Espanha

• San Bartolomé de la Torre – Espanha



COMUNICAÇÃO

Mensagem



COMUNICAÇÃO

Atividades do projeto



COMUNICAÇÃO

Suportes



COMUNICAÇÃO

Relações públicas

INSTITUCIONAIS:

• Municípios

• Comunidade Intermunicipal

• CCDR Algarve

• Universidade do Algarve

• AICEP

• IAPMEI

• IEFP

IMPRENSA

Meios



COMUNICAÇÃO

Imprensa

Sugestões:

• Jornal do Algarve,

• Sulinformação

• Jornal de Negócios,

• Jornal Económico

• Edição impressa e online

Rádio

Sugestões:

• Rádio Gilão – Tavira,

• Rádio Guadiana – Vila Real de 
Santo António

• TSF

• Emissão regular e digital

Meios



COMUNICAÇÃO

Imprensa

Meios



COMUNICAÇÃO

Marketing Digital

• Criação e gestão de campanhas em Google Adwords,

• Criação e gestão de campanhas em Facebook Ads,

• Gestão e implementação dos conteúdos digitais através de noticias e abertura de links para a
plataforma do Projeto nos sites institucionais de:

• Câmara Municipal de Tavira;

• Comunidade Intermunicipal do Algarve,

• Transferência de informação para outras Comunidades Intermunicipais

• AMAL e NERA,

• Transferência de informação para outras Associações Empresariais com pedido
expresso de divulgação junto dos seus associados, nomeadamente: CIP, AIP, AEP, CCP,
CTP e Associações e Núcleos Empresariais de norte a sul de Portugal, ANJE, ANE.

Meios



COMUNICAÇÃO

Imprensa

Sugestões:

• Jornal do Algarve,

• Sulinformação

• Jornal de Negócios,

• Jornal Económico

• Edição impressa e online

Rádio

Sugestões:

• Rádio Gilão – Tavira,

• Rádio Guadiana – Vila Real de 
Santo António

• TSF

• Emissão regular e digital

Meios



COMUNICAÇÃO

Meios



COMUNICAÇÃO

Publicidade

• Anúncio de Imprensa

• Spot de Rádio

• Direta

• Plataforma Algarve REVIT +

• Promotores

• Mostra, Fórum, Laboratórios

• Exterior

• Outdoor

• MUPI

• Sinalética

• Estática

• Rollup

• Merchandising



MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Um Plano de Comunicação é um guia que se deverá entender como uma ferramenta

dinâmica e flexível e suscetível dos ajustamentos que a implementação e o

desenvolvimento do projeto vierem a sugerir e, por isso mesmo, deverá ser objeto de

monitorização contínua ao longo do período de implementação do projeto, no sentido de

se verificar o cumprimento dos objetivos traçados.



MUITO OBRIGADO


