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EMPRESAS & NEGÓCIOS

Coimbra Toastmasters Club
é inaugurado este sábado

DE 21 A 30 DE ABRIL

Bomcar
organiza
11.a Expediçao
a Marrocos

Os Toastmasters têm contribuído, em todos os continentes, para o
desenvolvimento das competências em oratória e comunicação em público

EMPRESA DE MORTÁGUA

Tria recebeu
distinção
de PME
Excelência 2010
A Tria, empresa sedeada em
Mortágua, recebeu a distinção de
PME Excelência 2010, depois de
ter sido distinguida como PME
Líder em 2009. Esta distinção,
atribuída pelo IAPMEI, é o reconhecimento, segundo aquele



ÚLTIMAS INSCRIÇÕES
MICHEL SECO, Acácio Grilo e Paulo Nogueira
à vontade nas suas performances individuais recorrendo às
técnicas profissionais e apoio
dos restantes membros.
A sessão de apresentação do
clube tem início marcado para as
10h30, com a recepção dos participantes e, meia hora depois, a
mensagem de acolhimento e
boas vindas do director da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, José Reis. Será
então apresentado o programa
da sessão e o conceito dos clubes

Toastmasters. Pelas 11h25 os participantes poderão assistir aos
discursos e apresentações eficazes, seguindo-se, às 12h10, as avaliações e feedback. Pelas 12h20
será proferida a mensagem de
encerramento, a cargo de Pedro
Vaz Serra, presidente do Clube de
Empresários de Coimbra.
Futuramente, as sessões do
Coimbra Toastmasters Club decorrerão na Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra, que se associou ao

HEIDRICK & STRUGGLES

A Servilusa foi reconhecida
com o 4.o lugar no ranking das
Médias Empresas, nos Prémios
Excelência no Trabalho. De acordo com a Heidrick & Struggles e
a ISCTE Business School, a Servilusa distingue-se das demais
empresas pelo espírito familiar e
corporativo que conseguiu implementar e pelas condições de
trabalho que proporciona a todos os seus colaboradores. Além
disso, a empresa é a primeira e
única do sector funerário a
alcançar esta prestigiada distinção, o que vem reforçar o empenho que tem feito para se manter

projecto, às quartas-feiras, das
19h00 às 20h30, com uma periodicidade quinzenal.
A sessão de apresentação é
aberta ao público e o acesso é
livre. Por razões logísticas devem
ser efectuadas as inscrições previamente através dos e-mails
president-ctc@t oastmasters.
org.pt, vpeducation-ctc @ toastmasters. org.pt ou vppr-ctc@
toastmasters.org.pt. Para mais
informações está disponível o
site www.toastmasters.org. l

HOJE

Servilusa reconhecida como
empresa de Excelência no Trabalho


instituto, da gestão rigorosa «evidenciada pela qualidade dos
seus resultados e elevados padrões competitivos, com rácios
de solidez financeira e de rendibilidade acima da média nacional». Para Manuel Pereira, gerente da Tria, esta distinção é,
acima de tudo, o reconhecimento
do trabalho de todos os colaboradores, dado que ela só foi possível graças à dimensão colectiva
da empresa e não ao trabalho de
um gestor em particular. l

D.R.

 No próximo sábado, 22 de
Janeiro, às 10h30, terá lugar no
auditório da Faculdade de Economia de Coimbra a sessão de
inauguração e apresentação do
Coimbra Toastmasters Club.
O clube insere-se no Toastmasters International, organização sem fins lucrativos, que
conta com mais de 250 mil
membros e 12.500 clubes, espalhados por 106 países. Em Portugal são já nove os clubes, cujo
objectivo é ajudar empresários,
executivos, professores, formadores, estudantes e todos aqueles que, na sua vida pessoal ou
profissional, necessitam de efectuar comunicações em público.
O Toastmasters ajuda os seus
membros a desenvolver técnicas de comunicação eficazes,
tornando-os oradores mais confiantes e persuasivos.
Os Toastmasters têm contribuído, em todos os continentes,
para o desenvolvimento das
competências em oratória e comunicação em público, onde
cada membro tem a oportunidade de discursar, avaliar e ser
avaliado pelos seus pares. De
uma forma colaborativa e com
espírito de entreajuda, cada
membro tem oportunidade de
melhorar as suas competências
em saber estar, saber falar, saber
enfrentar o público, sentindo-se

A Bomcar organiza a 11.a expedição a Marrocos e desafia
os participantes a descobrirem a arquitectura mourisca,



palácios e oásis, mausoléus,
sempre com o prazer de conduzir. São 4.500km em 10 dias
de viagem, com partida a 21 de
Abril, de Leiria, e regresso a 30
de Abril. Terá passagem por
Algeciras, Ceuta, Rabat, Marrakech, Boumalne Dadès,
Arloud, Merzouga e novamente regresso a Arloud, Fez e
Ceuta. l

na linha da frente do que de
melhor se faz no nosso país.
De acordo com António Balha e Melo, director-geral da
Servilusa, «receber esta distinção é muito importante para a
Servilusa. Significa que o que
temos implementado é reconhecido quer pelos nossos funcionários, quer por entidades
exteriores. Este reconhecimento
serve para nos manter optimistas e aumentar a nossa vontade
em nos posicionarmos como a
melhor empresa do sector. Significa ainda que os abanões que
temos dado, num sector tão difí-

cil e de pouca abertura, têm resultado. Esperamos ser um exemplo
a seguir por outras agências
funerárias».
A Servilusa é a maior e mais
moderna empresa funerária do
país, detida a 100 por cento pela
empresa de serviços funerários
Mémora, cujo capital é detido a
100 por cento pelo ES 3i Group,
S.L. Em 2001 o grupo decidiu
unir as sociedades funerárias
portuguesas e espanholas (SCI e
EuroStewart) na maior empresa
funerária da Península Ibérica, a
Mémora. A Servilusa, integrada
na Mémora, faz desta o maior
grupo funerário europeu, com a
melhor oferta a nível profissional e de qualidade em serviços
funerários. l

“Sítio das
Carnes” abre
no Bairro de
São Miguel
O talho “Sítio das Carnes” abre
hoje ao público. Situado no Bairro de São Miguel, trata-se de um
espaço comercial que passará a
oferecer aos clientes daquela
área residencial uma maior
diversidade de produtos de
talho, com uma grande variedade de carne.
Trata-se de um projecto que
vem colmatar uma lacuna no
que diz respeito a este tipo de
venda de bens essenciais naquela zona do bairro. l



Conclusão
inicia curso na
área da Mediação
Imobiliária
 A Conclusão de Coimbra tem
abertas as últimas inscrições
para o curso de Preparação
para Exame de Formação Inicial na área de Mediação Imobiliária, que começa amanhã em
horário pós-laboral. Com a
duração de 30 horas, o curso
decorre de terça a quinta-feira,
das 19h00 às 23h00 na sede da
Conclusão, na Rua Manuel
Madeira, Edifício Delta, 2.o dto,
na Pedrulha.

O curso destina-se a candidatos
que exerçam actividade de mediação e angariação imobiliária e possuam pelo menos o 9.o ano de
escolaridade. O acesso às actividades de mediação imobiliária e de
angariação imobiliária depende
da formação inicial, que se adquire através do exame aprovado
pelo INCI. O próximo exame nacional realiza-se no dia 19 de Fevereiro. O curso de Preparação para
Exame de Formação Inicial reconhecido pelo INCI tem o custo de
180 euros, sendo conferido no final
da formação 6 créditos. Para obter
mais informações está disponível
o número 239 497 990; o e-mail
geral @conclusao.com ou o site
www.conclusao.com. l

AUDITÓRIO DA ACIC NO ALTO DA RELVINHA

Workshop
edp 5D: como
reduzir factura
da electricidade
A Associação Comercial e
Industrial de Coimbra (ACIC),
em parceria com a ECOAR,
agência de Marketing e Comunicação, está a organizar o
workshop edp 5D “Redução de
Custos nos Negócios”. O
workshop realiza-se amanhã,
às 15h00, no auditório da
ACIC, no Alto da Relvinha. De



entre várias actividades, o associado poderá aprender a reduzir a factura da electricidade, conhecer os serviços gratuitos edp 5D e debater as suas
ideias com executivos daquela
empresa.
A duração do seminário será
de cerca de 1h30, sendo a participação totalmente gratuita.
Todos os participantes terão
direito a um kit composto por 40
lâmpadas economizadoras. Para
mais informações e inscrições
está disponível o e-mail gci@
acic.pt, o telefone 239 497 440 e o
site www.acic.pt/ed. l

