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EMPRESAS & NEGÓCIOS

“Cartão Conclusão 35” com mais 
oportunidades para a formação
Parceria surge como solução às necessidades, 
expectativas e procura de oportunidades no mercado profissional

José João Ribeiro

� Disponibilizar um cartão de
iden tificação de cliente com a
con t  inuidade das vantagens do
car tão 35, complementando com
uma solução financeira para
res ponder às necessidades dos
seus clientes particulares e em -
pre sas no contexto actual foi o
ob jectivo de um protocolo assi -
na do ontem entre a Conclusão –
Es tudos e Formação, Lda, jun ta -
mente com a Caixa Central –

Cai xa Central Crédito Agrícola,
Cai xa Crédito Agrícola Mútuo
de Coimbra e a Exponor Digital
– Sociedade de Informação SA
do Grupo Associação Empre sa -
rial de Portugal.

Na cerimónia de assinatura
do protocolo, que teve lugar na
Cai xa Crédito Agrícola de Coim -
bra, na Rua João Machado, em
Coim bra, Pina Prata quis deixar
uma mensagem de “posi ti vi da -
de” e apontou também algumas
das vantagens que o “Cartão

Con clusão 35” apresenta face a
ou tros cartões no mercado. Sem
cus tos de emissão, nem anui da -
de, pagamento até 36 meses à ta -
xa de juro de 1% ao mês na aqui -
si ção de produtos e serviços da
Con clusão para particulares e
em presas.

Para o sócio-gerente daquela
em presa de estudos e formação,
o “Cartão Conclusão 35” é uma
si nergia de soluções face às exi -
gên cias do mercado ao nível da
qua lificação e formação sem es -

for ço financeiro acrescido.
Os aderentes poderão igual -

men te usufruir de descontos no
de correr da parceria com a Ex -
po nor Digital em hotéis, pou sa -
das e livarias, de acordo com Ro -
sa na Silva, daquela Sociedade de
In formação. “A Conclusão e o
Cré dito Agrícola acreditam nes -
ta parceria como uma resposta
às necessidades emergentes do
con texto actual, formar para
em preender”, referiu Pina Prata.
Luís Patrício, da Caixa Crédito
Agrícola, destacou, por outro
lado, a relação de proximidade
des ta instituição com as empre -
sas locais.

O protocolo surgiu na se -
quên cia de uma colaboração em
pro gramas de fidelização entre o
Cré dito Agrícola e a Exponor Di -
gi tal, ao qual a Conclusão, pelas
re lações já existentes com o uni -
verso Crédito Agrícola, se asso -
ciou. 

Em Viseu, a Conclu são fica na
Rua João Mendes, n.o 54, 2.o an -
dar. Para obter mais in for ma -
ções é possível contac tar atra vés
do telefone 232 428 395, do e-mail
geralviseu@con clu sao . pt ou do
site www.conclusao.pt. I

AMANHÃ

Forum Viseu inaugura 
Lugar da Brincadeira
� Amanhã, o Forum Viseu, cen -
tro co mer cial gerido pela Multi
Mall Ma nagement, inaugura
um no vo espaço dedicado aos
mais no vos, designado como O
Lugar da Brin cadeira. 

Localizado no piso 2, este
espaço estará disponível no ho -
rário de funcionamento do Fo -
rum Viseu e conta com inú me -
ras actividades às quais as cri -
an ças não vão ficar indi fe rentes.
O Lugar da Brincadeira é es paço
criado pelo Forum Viseu a
pensar especialmente nos mais
novos, onde podem apren der e
brincar. Numa agradável zo na
decorada com puffs as crian ças

podem desfrutar de mesas de
actividades, ler ou jogar, inte -
ragindo assim com as outras
crianças. 

E como o Carnaval é uma
épo ca onde a brincadeira não
pode faltar, o Lugar da Brin ca -
dei ra não é excepção e vai estar
re pleto de diversão. Amanhã e
do mingo, entre as 15h00 e as
19h00, as crianças vão contar
com a ajuda de animadores para
cons truir as suas próprias más -
ca ras e acessórios de Carnaval.
Nos dias 20 e 21 de Fevereiro são
as pinturas faciais que vão
trans formar os mais novos nos
“reis da festa”.I

LIMPEZA E DECORAÇÃO 

Vislisa presta
serviços diferenciados
� A Vislisa é uma empresa es pe -
cia lizada em limpezas de clí ni -
cas, consultórios e laboratórios,
bem como na limpeza e ma nu -
ten ção de prédios, centros co -
mer ciais, lojas e casas. 

Além dis so, a firma aposta
ainda em ser vi ços de limpeza e
decoração de es paços para
eventos, colocação e arranjo de
estores, arranjos em por tas,
janelas, colocação de vi dros,
electricidade e canalização, ou
seja, serviços que serão apoia -
dos na manutenção das em -
presas que tenham contratos
pa ra a limpeza.

“Todos estes serviços serão
efec tuados através de um orça -
men to que irá de encontro às
pos si bilidades de cada um”, di -
zem os responsáveis pela em -

pre sa. “Queremos também estar
per to da população mais des fa -
vo recida pelo que damos apoio a
se niores sem grandes recursos
fi nanceiros e pessoas que de -
pen dam da assistência social”,
acrescentam, salientando a sua
co laboração com instituições
sem fins lucrativos e juntas do
dis trito de Viseu.

A Vislisa conta “com tra ba -
lha dores dinâmicos, pro fis sio -
nais, responsáveis e es pe cia li za -
dos”, remata a empresa, que rea -
li za ainda arranjos florais, ra -
mos para noivas e venda de
plan tas naturais e artificiais.

A loja da Vislisa está situada
na Rua Alexandre Herculano,
n.o 309, rés-do-chão. Mais infor -
mações através do número 960
079 499. I

PELO CLUBE AUTOMÓVEL ALEMÃO (ADAC)

Prius distinguido “Carro do Futuro”

� O Prius, da Toyota, foi um dos
pre miados da cerimónia “Gol -
den Angel” promovido pelo
ADAC – reconhecido clube
automóvel alemão -, tendo sido
distinguido com o segundo
lugar na cate goria de “Carro do
Futuro 2012”.

Este ano o prémio “Golden
Angel” atribuído ao Novo Prius
é particularmente louvável, pois
mesmo passando 15 anos desde
que a Toyota apresentou o pri -
meiro híbrido de produção em

série do mundo, actualmente na
3.a geração, os especialistas da
in dústria automóvel continuam
a ter como referência a tec no lo -
gia híbrida da Toyota.

O Novo Prius, que chegará ao
mer cado nacional em Março
deste ano, mantém-se como o
carro com o mais baixo índice de
emis sões de CO2 do segmento
com apenas 89 g/km, em para -
lelo com uma performance de
re ferência na eficiência de con -
su mos de apenas 3,9 l/100km.I
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