NOTA DE AGENDA

Link Talk Day revela o “Futuro da Economia Portuguesa”, póscrise provocada pela COVID-19
Às 17h00 de amanhã, 16 de julho, via online, com a presença da Ministra da Coesão Territorial
O primeiro Link Talk Day, do AEP Link, um projeto dinamizado pela AEP - Associação Empresarial
de Portugal, realiza-se amanhã, quinta-feira, dia 16 de julho, das 17h00 às 18h30, via online, na
plataforma Cisco Webex Meetings, a partir das 17h00, e conta com a presença de Ana Abrunhosa,
Ministra da Coesão Territorial, que fará a sessão de encerramento. Este evento pretende
apresentar os resultados do projeto que tem como principal objetivo fomentar o crescimento
económico do país, através da potenciação da competitividade das PME, sustentada pela
cooperação e coopetição.
Durante o desenvolvimento do projeto AEP Link, que necessitou de reajustar as suas atividades
ao atual contexto provocado pela pandemia do novo coronavírus, foi elaborado o documento de
análise “O Futuro da Economia Portuguesa – Preparar a retoma pós COVID-19”. Esta análise
apresenta dados sobre a economia portuguesa até à crise da COVID-19, o impacto económico
durante a crise provocado pela COVID-19, e a prospetiva da economia na era pós-COVID-19. A
revelação das conclusões extraídas por este estudo será um dos pontos fulcrais do evento.
Este evento online contará com a participação de Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP, que
dará as boas vindas aos participantes, seguindo-se a apresentação dos principais resultados do
projeto AEP Link, nomeadamente, do diagnóstico do perfil dos investidores e das necessidades
das empresas, por Margarida Ramos Pereira e Rui Gidro, da Deloitte. Posteriormente, Paula
Silvestre, Diretora da AEP Competitividade, irá debater o tema “O Futuro da Economia Portuguesa
– Preparar a Retoma Pós-COVID-19”, seguindo-se um painel de debate sobre “Investimento,
inovação e digitalização”, que será moderado por Pedro Janeiro, da Deloitte, e que contará com a
participação de Paulo Vaz, da AEP, Bernardo Maciel, da Yunit Consulting, e Paulo Morais, da
Crédito y Caución.
O projeto AEP Link, com o objetivo de contribuir para a criação dinâmica de uma rede de
colaboração do tecido empresarial, desenvolveu o Portal AEP Link (www.aeplink.pt),uma
plataforma para facilitar o desenvolvimento de negócio nas PME portuguesas. A plataforma
disponibiliza a bolsa de oportunidades, que permite aos empresários publicar e conhecer
oportunidades de cooperação e parceria; o dashboard interativo da performance empresarial, um
observatório de dados em atualização contínua que permite analisar os indicadores mais
revelantes para a tomada de decisão dos empresários; e os resultados dos diagnósticos e estudos
realizados ao longo do projeto.
O projeto AEP Link é promovido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de
Comércio e Indústria, com o apoio da Konica Minolta, Crédito y Caución e Iberinform, e é
cofinanciado pelo Compete 2020, pelo Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER).
Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar o Link Talk Day da região Norte, que decorre
no dia 16 de julho, a partir das 17h00, via online ( https://bit.ly/32lxfWj).
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