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Empresas
& Negócios

A Academia de Coimbra vai realizar oficinas Informativas
sobre coaching e programação neurolinguistica e como
comunicar em público, nos dias 7,14 e 21 de Novembro.
Informações em maria.toscano@gmail.com.

Socértima assinalou
36 anos de sucesso
Balanço Empresa de construção com sede em Anadia
reforça estratégia de qualidade e confiança

Elídio Alferes é o fundador e sócio-gerente da empresa

Rosette Marques
A Socértima, empresa de construção civil e obras públicas,
com sede em Anadia, completou ontem 36 anos de actividade. Este ano não houve celebração oficial devido à conjuntura actual de pandemia,
mas Elídio Alferes, o sócio-gerente, não quis deixar passar a
data em branco, deixando uma
mensagem de esperança aos
seus colaboradores e parceiros
de negócio, na expectativa de
que «melhores dias virão».
Em jeito de balanço, Elídio Alferes refere que para chegar a
esta data foi preciso muito trabalho e dedicação e, ao longo
destes anos, «foram centenas e
centenas de obras já realizadas
que exigiram sempre conheci-

mentos especializados para poder responder aos exigentes
desafios técnicos», tendo em
conta que o mercado é extremamente competitivo.
A Socértima conta hoje com
uma equipa qualificada, num
total de 30 colaboradores,
sendo que, por vezes, é necessário recorrer à sub-contratação, quando o volume de trabalho é maior, já que a área
geográfica de intervenção
abrange toda a região das Beiras.
Elídio Alferes refere mesmo
que terá sido esta aposta na
qualificação que permitiu à
empresa «resistir aos períodos
de instabilidade que afectaram
o sector». Nesse sentido, a estratégia continua a ser a
mesma: «trabalhar com empe-

nho e dedicação, garantindo a
qualidade de modo a manter
os níveis de satisfação dos seus
clientes». Num sector em que
a concorrência é desleal, «conseguimos manter-nos fiéis aos
nossos valores, que têm por
base o rigor e a seriedade».
Com várias obras públicas a
decorrer, a Socértima é hoje
uma empresa de reconhecido
prestígio, detentora do alvará
de classe 6 de Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional, com intervenção tanto em
obras públicas como particulares. Um percurso que foi enriquecido em 1989 quando obteve o primeiro alvará para
obras públicas, que se veio juntar ao alvará de construção civil.|

CTCV lança SHIFT2FUTURE
para facilitar a digitalização
INDÚSTRIA 4.0 O projecto
SHIFT2FUTURE é apresentado
hoje, às 14h30, no auditório do
CTCV em Coimbra, com transmissão para o público em live
streaming, dando continuidade
a diversas iniciativas com a finalidade de promover o conhecimento do tecido empresarial
sobre a nova realidade industrial, indústria 4.0 (i4.0), e de
acelerar a transição digital.
Este projecto envolve empresas dos sectores de moldes e
plásticos; pedra; cerâmica e vidro; têxteis e calçado; automóvel e aeronáutica; IT e IoT; agroalimentar e turismo, tendo
como principal objectivo
apoiar e acelerar a transição
das PME para a economia 4.0
através de um conjunto de acções que visam capacitar os
empresários com conhecimento e ferramentas úteis, que
lhes permitam enfrentar e ultrapassar os novos desafios da
digitalização.
O Shift2future surge na sequência do Shift to 4.0, uma ferramenta de autodiagnóstico
que, de uma forma simples e

Digitalização é determinante para a transformação da economia

automática, permite às empresas, de qualquer sector, dimensão ou localização, avaliar o seu
estado de maturidade digital.
Esta ferramenta já foi usada por
mais de 400 empresas, esperando-se um crescimento significativo nos próximos dois
anos, e todas obtêm um relatório com linhas orientadoras
para melhorar o caminho a seguir rumo à Indústria 4.0, no
final do preenchimento de um
inquérito.

Após avaliação do projecto
piloto, concluiu-se que os principais objectivos das empresas
com a adopção da i4.0 se prendem com o aumento da receita
e da eficiência.
A maioria das empresas do
estudo “conhece” o conceito
i4.0, mas o aprofundar do conhecimento, revelou-se uma
necessidade e a sensibilização
permanente para a i4.0 é um
factor crítico para a transformação da economia.|

Promoções de Outono
na Margem d’Euforia
OPORTUNIDADE A Margem
d’Euforia, na Rua Visconde da
Luz, em Coimbra, loja onde é
possível adquirir sapatos ou
acessórios de moda diferenciados, antecipou as promoções
de Outono, com o objectivo de
contrariar a situação pandémica.
Assim, até dia 31 de Outubro,
os clientes podem beneficiar de

descontos nos artigos assinalados e até que o stock existente
esteja esgotado. Refira-se que a
loja trabalha sobretudo com
marcas portuguesas, nomeadamente a MLV - Portuguese
Shoes, de Manuel Lima Vieira,
a Lazubi, Daniela Shoes, Claude,
entre outras ou a Rufel, nos
acessórios.|

