
06/02/2020 Jornal das Caldas - Conferência Oportunidade 2020 - Rumo ao Sucesso

https://jornaldascaldas.com/Conferencia_Oportunidade_2020__Rumo_ao_Sucesso 1/3

Edição Actual
Edição n.º 1448
05 de Fevereiro de 2020
> Arquivo de edições

CLASSIFICADOS XTUDO.PT

+ VISTAS + COMENTADAS

LOGIN Email •••••••• recuperar
password  6 DE FEVEREIRO DE 20206 DE FEVEREIRO DE 2020

Peniche                 

Conferência Oportunidade 2020 - Rumo ao Sucesso

Na sequência da necessidade identificada pelo Município de Peniche de se prom over

um a m aior divulgação e debate junto do tecido em presarial local será co-organizada

com  a MOV.Peniche – Núcleo Em presarial do Concelho de Peniche, o Instituto

Politécnico de Leiria e a em presa BT OC Consulting a Conferência Oportunidade 2020 -

Rum o ao Sucesso.

29-01-2020 |

Temas como os benefícios fiscais previstos anualmente no Orçamento do Estado, o Regulamento Geral da
Proteção de Dados, a relação entre a investigação e as empresas, o marketing digital e os incentivos ao
investimento no âmbito do Portugal 2020 fazem parte do programa desta conferência, a ter lugar no dia
13 de fevereiro, pelas 14h30, no auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de
Peniche.
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1. Morrem duas figuras do concelho das Caldas

2. Comunicado do Caldas Rugby Clube

3. Jovem atleta de rugby morre no início de treino

4. Sismo de 3.7 sentido nas Caldas

5. Jovem caldense lidera ranking nacional da Federação
Equestre Portuguesa

6. Sandra Martins vence passatempo do JORNAL DAS
CALDAS sobre o Dia dos Namorados

7. Rita Mona e Nuno André vencem passatempo
Celestino Imagem Digital – Jornal das Caldas sobre o
Dia dos Namorados

8. Acidentes em Óbidos

9. Ferido grave em acidente de trabalho em Óbidos
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