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BUSINESS TALKS PARA NEGÓCIOS
CANDAL PARK PROMOVE CONVERSAS EMPRESARIAIS TEMÁTICAS GRATUITAS PARA
FORTALECER PME’S NACIONAIS.

A Candal Park - Centro de Negócios e Empresas dá início no dia 13 de Abril a um ciclo
de conversas empresariais de caracter gratuito para as empresas residentes do parque
e empresários de Portugal. Mensalmente, nas instalações do parque empresarial, irão
ocorrer as Business Talks, sob o formato de conversas informais, com a duração máxima
de uma hora, que tem como objetivo disponibilizar informações, temas e ferramentas
úteis, ao desenvolvimento dos negócios dos empresários e PME´s nacionais.
Durante cada sessão será apresentado um tema da atualidade que, dependendo do
tópico escolhido, irá abranger as áreas de Gestão, Marketing, Marcas, Comunicação,
Tendências, entre muitos outros, e cuja apresentação será realizada pelo convidado
especialista na matéria.
A primeira sessão Business Talks tem inicio marcado para 13 de Abril, às 17h, e tem
como tópico principal "As Relações Laborais: Celebração de contratos de trabalho, a sua
execução e modalidades de cessação daqueles contratos". A oradora convidada para
iniciar este primeiro ciclo de conversas é Dr.ª Ana Mafalda Rola, advogada.

A calendarização das Business Talks será divulgada atempadamente através de email,
facebook e no website oficial da Candal Park. As sessões, apesar de gratuitas, carecem
de uma inscrição obrigatória que deve ser enviada para marketing@candalpark.pt ou
através de telefone para o 220 915 807.

Sobre Candal Park Centro de Negócios e Empresas:
Encontra-se instalado na antiga fábrica Electrocerâmica. Com uma localização privilegiada está situado à entrada da
Ponte da Arrábida, com rápido acesso à Ponte do Freixo pela VL8 e acessos diretos às marginais e praias de cidade,
encontrando-se assim num local estratégico e em grande expansão entre Porto e Vila Nova de Gaia.
Constituída em 1919 como indústria de porcelanas elétricas, a atividade imobiliária apenas se desenvolveu a partir
de 1989. Vinte e cinco anos depois, enquanto Parque Empresarial, contamos já com a existência de mais de 110
empresas residentes.
Atualmente, o Candal Park conta com uma oferta de 170 espaços com soluções flexíveis desde 15m2 a 500m2.
Disponibiliza ainda às empresas residentes infraestruturas de apoio, tais como: Vigilância 24/7, Multibanco, CTT,
Restaurante, Cafetaria, Sala Formação, Domiciliação de Empresas, entre outras.

Para mais informações, por favor, contacte:
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