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GALA EMPRESARIAL NO CASINO FIGUEIRA

Como pode Portugal
ser mais competitivo
 Na VI Gala Empresarial Invest
discute-se o futuro do país. Além
da conferência económica haverá a entrega de prémios às 225
Melhores Empresas do Centro.
Luís Mira Amaral e Francisco
Banha são os oradores convidados
para a Conferência “Estratégias
para um Portugal mais competitivo”, que abre a VI Gala Empresarial da Revista Invest, que se realiza
hoje no casino Figueira.
Numa iniciativa pioneira e que
marca a vida económica do Centro, a Revista INVEST antecipa os
próximos meses no país. Mira
Amaral, economista e engenheiro, explica como as medidas da
troika vão alterar na vida empresarial. Sob o mote “O pacote da
troika e a estratégia para a nossa

competitividade”, o presidente do
banco BIC irá traçar alguns
caminhos para o aumento da
competitividade das nossas
empresas, à luz das alterações
impostas pela troika.
Quanto ao financiamento das
empresas, uma das dificuldades
reside no facto de a banca, a tradicional financiadora, estar descapitalizada. Os economistas são
unânimes em apontar outros
caminhos, desde o reforço de
capitais próprios, à entrada de
investidores estrangeiros no
capital das empresas. Durante o
evento, a Revista Invest presta
homenagem às melhores empresas dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e

Viseu, num total de 225 empresas, cujos representantes máximos são esperados no Casino
Figueira.
Ponto alto da Gala Empresarial Invest é a atribuição de três
troféus especiais: Desafio, Inovação e Empresário do Ano, cujos
vencedores serão conhecidos no
decurso do evento, sucedendo
aos galardoados de 2009, respectivamente a Pelcor (Sandra Correia), a Critical Sofware (Gonçalo
Quadros) e Alexandre Soares dos
Santos, presidente do Grupo
Jerónimo Martins.
A Invest é uma revista de informação económica, especializada nas áreas de negócios, política e desenvolvimento económico
e regional. l

Acessorigás co m
A Acessorigás, empresa dedicada a instalações
técnicas, assinala este ano 20 anos de actividade.
Com clientes em toda a região, a grande aposta
é mudar de instalações até ao final do ano

Restaurante das Piscinas
do Mondego com nova carta
 O restaurante das Piscinas do
Mondego lança uma nova carta com novos sabores. Os clientes terão mais opções de pratos
de peixe e haverá novidades na
lista de pratos de carne e entradas, além de uma lista de
sobremesas ainda mais apetitosa. Paralelamente, o restaurante aposta em refeições mais

saudáveis (vegetarianas ou
não), leves e adequadas a esta
época do ano.
A carta de Snacks está disponível para clientes da piscina (aberta todos os dias,
das 9h00 às 21h00) e para o
serviço de esplanada de Restaurante durante a tarde,
com destaque para a oferta

variada de sanduíches, saladas, crepes, salgados e doces.
Às sextas-feiras e sábados à
noite (a partir das 21h00), a
música ambiente, bar de cocktails (caipirinhas, mojitos e
outros), junto à piscina são
uma das atracções para as noites quentes de Verão.
No próximo dia 18, realiza-se
uma festa da abertura do Programa de Festas de Verão Piscinas do Mondego, a “Welcome
Summer” com o dj Pedro Tabuada. l

PARCERIA COM A DECATHLON

Fim-de-semana divertido
no Parque Mondego
 O Parque Mondego e a Loja
Decathlon associaram-se para
celebrar o Dia Mundial da Criança, cujas actividades se centram
no fim-de-semana e que se

desenvolvem entre as 14h00 às
18h00, no parque de estacionamento junto à Loja Decathlon.
Trampolins, gincanas de
patins e bicicleta, e desportos

como futebol e basquetebol são
algumas das actividades previstas. A diversão é garantida e as
animações prometem fazer as
delícias dos mais pequenos.
No domingo, dia 5 de Junho,
todas as atenções vão estar centradas na torre de escalada à qual
todas as crianças vão querer
subir. l

FIGUEIRA DA FOZ

Cantina San Lorenzo
assinala 10.o aniversário
O Restaurante Bar “Cantina
San Lorenzo” assinala hoje o
10. o aniversário, com uma



festa que começa às 23h00,
uma noite de música e animação com “Sabor a México”,

já que os convivas podem
saborear a tequilla e margaritas. Refira-se que o restaurante se situa na Rua de S.
Lourenço, 23, na Figueira da
Foz e as reservas podem ser
efectuadas através do numero 965 754 527. l
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PARQUE VERDE

JOAQUIM BAPTISTA confessa ser um empresário cauteloso
Rosette Marques
Com sede na Rua Adriano
Lucas, em Eiras, a Acessorigás é
uma empresa fundada em
Maio de 1991, com o objectivo
principal de comercializar e
instalar as redes e equipamentos de gás. A empresa foi crescendo de forma sustentável,
tendo começado a trabalhar
para o cliente particular, sendo
que hoje dedica-se às grandes



instalações para o cliente industrial. A título de exemplo, refirase que, em 1996, com a introdução do gás natural em Portugal,
a AcessoriGás foi uma das pioneiras ao ser contratada pela
LusitaniaGás para a gasificação
de prédios urbanos na cidade de
Coimbra. Este é apenas um dos
momentos importantes da
empresa que, ao longo dos anos,
soube adaptar-se às oportunidades de mercado.

Joaquim Baptista, o sóciogerente e fundador da empresa,
referiu ao Diário de Coimbra
que «o crescimento da empresa
fez-se paulatinamente, com
racionalidade e muito trabalho».
Para o empresário, as palavraschave, desde o início, foi «cautela
e ponderação». Nunca aceitou
um negócio, sem antes ter ponderado todos os factores. Uma
reflexão sobre os custos e os
benefícios permitiu que a em-

