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Empresas
& Negócios

Jornadas técnicas
da Cerâmica
decorrem em Aveiro
Amanhã Mais de 200 participantes vão reflectir sobre
os principais desafios que se colocam ao sector
O Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV) promove as Jornadas da Cerâmica
que têm início amanhã, no Meliá Ria Hotel & Spa, em Aveiro,
e terminam na sexta-feira, 15 de
Novembro.
O evento conta com mais de
200 participantes inscritos, entre empresas do sector cerâmico, fornecedores, entidades
do sistema científico-tecnológico, universidades e outras entidades congéneres. Em cima
da mesa vai estar a discussão
activa das problemáticas, medidas e soluções, prospecção e
vigilância tecnológica e as tendências futuras do sector com
vista à sua sustentabilidade e
competitividade.
Depois da recepção aos con-

O Meliá Ria Hotel &Spa
é palco do evento

vidados, tem lugar a sessão de
abertura, pelas 9h30, com as
intervenções de Jorge Ratola,
da Câmara Municipal deAveiro,
Jorge Marques dos Santos, do
CTCV, José Sequeira, da Asso-

ciação Portuguesa da Indústria
de Cerâmica e Cristalaria (APICER) e João Neves, secretário
de Estado Adjunto e da Economia. Seguem-se um conjunto
de painéis onde serão abordados diversos temas relacionados com o sector: perspectivas,
desafios, tendências e o futuro
da cerâmica. O dia termina com
um cocktail acompanhado de
um momento musical, pelas
19h00, seguido de jantar.
No dia 15, José Carlos Almeida, da Sociedade Portuguesa de Cerâmica e Vidro, abre
a sessão, com os trabalhos a
prolongarem-se até perto das
18h30, altura em que são encerradas as Jornadas por Baio
Dias, do CTCV, com um Porto
de Honra a selar a iniciativa. |

Primeiro aniversário
da imobiliária Villa Privée
ARQUIVO

CONDEIXAA imobiliária Villa
Privée, situada no Lote 26 da
Urbanização Nova Conímbriga
I, está hoje de parabéns ao
completar o seu primeiro aniversário.
«Foi um ano em que conseguimos atingir os objectivos a
que nos propusemos, o que
nos deixa bastante orgulhosos», afiança Nelson Poeta,
consultor e promotor do projecto. O responsável revela,
neste sentido, que o sucesso do
seu trabalho terá a ver com o
«método de trabalho, que vai
ao encontro das necessidades
que os clientes nos transmitem,
aliado com a nossa experiência
de mercado, pois só assim é
possível apresentar um serviço
profissional com resultados
comprovados».
A contribuir para estes resultados, a imobiliária orgulha-se

Nelson Poeta é o promotor do projecto que hoje completa um ano

de ter uma equipa dedicada, assim como vários parceiros estratégicos, que têm sido bastante importantes no crescimento desta casa.
Tendo como base a consolidação dos resultados obtidos e
a ambição de expansão, a Villa
Privée auspicia, no próximo
ano, aumentar a equipa de consultores e ainda abrir uma

agência em Coimbra com o objectivo de possuir um espaço
mais central, abrangendo toda
a região Centro.
«Agradecemos à equipa Villa
Privée, aos nossos parceiros, e
principalmente aos nossos
clientes que têm depositado
confiança no nosso trabalho,
pelo sucesso alcançado neste
ano», conclui Nelson Poeta. |

