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DiáriodeCoimbra
Mensalidades dos TPA ficam adiadas

Empresas
& Negócios

O Banco Montepio isentou os comerciantes que não registarem qualquer facturação nos meses de Fevereiro
e Março de 2021 do pagamento das mensalidades dos
Terminais de Pagamento Automático (TPA).

Profitecla disponibiliza
computadores aos alunos

Dream Living há 10 anos
a dar vida a cada divisão
Decoração Desde a cozinha aos quartos, ao espaço de banho e aos closets, a
Dream Living tem sempre a solução para tornar cada espaço mais moderno
D.R.

Rosette Marques
A empresa Dream Living - Mobiliário e Equipamentos Domésticos completou ontem 10
anos de actividade.
Pedro Fernandes, que partilha
a gerênca com Rui Menezes, referiu ao Diário de Coimbra que
o balanço é positivo.Aempresa,
que se situa na Rua do Brasil,
destaca-se por oferecer ao
cliente “a solução chave na
mão”, decorrente do desenvolvimento de cozinhas à medida,
casas de banho, roupeiros e remodelação de interiores.
O design é um factor determinante para oferecer ao
cliente aquilo que idealizou.
Pedro Fernandes destaca o
facto de que quando um
cliente chega à empresa a
equipa ajuda-o «no desenvolvimento do projecto que pretende, seja para cozinha ou outra divisão da casa, garantindo
ainda o serviço completo». Isto
é, não se limita a comercializar
os móveis de cozinha ou os
roupeiros, assegura também a
remodelação total do espaço,
e para tal, a Dream Living dis-

Todos os alunos com equipamento para ensino à distância

No showroom, os clientes podem realizar uma visita virtual, em 3D, ao espaço idealizado

põe de parceriais com outras
empresas.
A Dream Living orgulha-se
de trabalhar com os melhores
materiais, até porque «uma
das preocupações é acompanhar a evolução em termos
de materiais e equipamentos». A título de exemplo, Pedro Fernandes refere a placa
Bora, um electrodoméstico
que veio revolucionar o con-

A Dream Living Mobiliário e Equipamentos Domésticos
tem sede e showroom
na Rua do Brasil,
em Coimbra

Revigrés lança catálogo
com novas colecções
NOVIDADE A Revigrés acaba
de lançar o seu novo catálogo,
disponível online e nos revendedores da marca, com as suas
mais recentes colecções de revestimentos e pavimentos cerâmicos. Em linha com as actuais tendências de decoração,
a suavidade das cores e relevos
dos revestimentos da nova colecção SOFT - com o novo formato 20x60cm - promove serenidade e bem-estar em ambientes que se destacam pela
simplicidade.
A colecção de revestimentos

Um dos novos formatos referenciados no Catálogo

ceito de cozinha, pois incorpora o exaustor.
Para garantir a total satisfação do cliente, a Dream Living
conta com uma equipa de
cinco pessoas, realizando trabalhos para todo o país, com
especial incidência na região de
Coimbra. A Dream Living situa-se na Rua do Brasil, n.º 267, em
Coimbra. Mais informações
pelo telefone 239 718 112.|

UNICOLOR - agora no formato 40x120cm – surge actualizada com novas cores e peças
decoradas que permitem desenhar padrões diferenciadores, para criar espaços arrojados ou mais intimistas.
A marca apresenta serviços
complementares para profissionais do sector e consumidor
final. Destaque para a Biblioteca de Objectos BIM, da qual
já constam as referências que
resultam das 6 cores, 5 formatos e 4 acabamentos da nova
colecção OMNI. Estão disponíveis em www.revigres.com e
em tamkt.veraferreira@revigres.ptno portal internacional
BIM Object, juntamente com
os Objectos BIM da Colecção
Cromática.|

AJUDA Com a preocupação
de garantir condições de aprendizagem a todos os alunos das
escolas da Rumos Education
foi feito um levantamento
exaustivo das situações mais
críticas, nomeadamente a
identificação de alunos carenciados de modo a garantir que
o novo modelo de ensino à distância seja acompanhado por
todos os jovens.
Nesse sentido, a Escola Profissional Profitecla, pólo de
Coimbra, disponibilizou material informático (portáteis e

computadores) aos seus alunos e professores para que
possam acompanhar as aulas
à distância, nesta retoma das
actividades lectivas.
Consciente do que implica
acompanhar este desafio do
ensino à distância, a Profitecla
de Coimbra investiu na aquisição de novas metodologias
e plataformas adequadas a
esta realidade, para assim proporcionar uma formação de
qualidade e ajustada às exigências futuras no âmbito profissional.|

Sistemas de incentivos
à inovação produtiva

Fundos apoiam projectos de inovação na indústria

CANDIDATURAS O CTCV
informou os empresários de
que, no âmbito do Sistema de
Incentivos à Inovação Produtiva do Portugal 2020, foi publicado o Aviso de Concurso
02/SI/2021 referente ao pedido de registo de Auxílio.
Estas candidaturas permitem às empresas dar início a
projectos de investimento de
inovação empresarial, definindo a data de início desse
projecto, a submeter poste-

riormente ao concurso do
Inovação Produtiva, permitindo com isto enquadrar investimentos anteriores à data
dessa candidatura. O projecto
apresentado nessa candidatura deve corresponder ao
que foi apresentado no pedido
de auxílio, sem prejuízo das
alterações justificadas e aceites na análise da candidatura.
Para mais informações, contacte o CTCV através do email
inovacao@ctcv.pt.|

