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O pedido de adesão do Sines Tecnopolo à Associação para a Formação Tecnológica no
Litoral Alentejano
, foi analisado na Assembleia
Geral da Associação que teve lugar ontem, dia 30 de março, tendo sido aprovado por
unanimidade.

O Sines Tecnopolo cujos promotores iniciais são: Câmara Municipal de Sines, Instituto
Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de Setúbal, Universidade do Algarve e Universidade
de Évora, veio posteriormente a integrar também a Associação Empresarial de Sines e a
Leadership Consulting. S.A.

A sua atividade, visa a promoção do empreendedorismo de base tecnológica e a oferta de
serviços complementares relevantes para a atividade económica-regional, acolhendo projetos e
empresas que apresentem uma forte ligação às áreas da investigação. Promove a
incorporação das tecnologias e dos conhecimentos produzidos em instituições de investigação
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e ensino superior e a respetiva transferência para o sector produtivo, bem como o
desenvolvimento de um centro de incubação de empresas de base tecnológica.

A ETLA congratula-se com esta nova adesão na medida em que como agentes das mudanças
necessárias ao fortalecimento do ensino de base tecnológica na nossa região, tal como a
ETLA, por certo contribuirão para do prestígio do ensino profissional de elevada qualidade, de
que a ETLA é pioneira na região.

Ao Sines Tecnopolo, seus dirigentes e colaboradores, bem vindos à Escola Tecnológica do
Litoral Alentejano.
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