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DiáriodeCoimbra
Caves São Domingos ajudam refugiados

Empresas
& Negócios

As Caves São Domingos vão realizar um jantar de solidariedade, sábado, 26 de Março, em benefício dos refugiados que chegam a Portugal vindos da Ucrânia. As reservas podem ser efectuadas em 231 519 680 919 585 300.

ROSETTE MARQUES

Consteel celebra cinco anos
com crescimento rápido

Maria de Fátima Gonçalves, Ana Cortez Vaz, Eugénio Leite e Rúben Leite

“Helping Hand”
ajuda refugiados
Cidadania Projecto reúne voluntários em torno da Fundação Eugénio Leite que, em parceria com a Câmara de
Coimbra, vai ajudar a integração de famílias ucranianas
Rosette Marques
“Helping Hand Coimbra” é o
nome do projecto promovido
pela Fundação Eugénio Leite,
em parceria com a Câmara
Municipal de Coimbra, com o
objectivo de ajudar em todo o
processo de integração das famílias ucranianas que chegam
a esta cidade como refugiadas
de guerra.
Trata-se de um projecto que
junta a iniciativa privada à iniciativa pública, na tentativa de
criar uma rede de apoio aos
refugiados que contemple o
apoio psicológico, apoio jurídico, cuidados de saúde, apoio
à instalação e integração na sociedade, com os processos de
colocação dos crianças no sistema de ensino e dos adultos
no mercado de trabalho. Para
tal, explicou Eugénio Leite, o
projecto integra «um conjunto
muito alargado de individualidades que representam a sociedade civil e que vão de profissionais liberais, profissionais
da administração pública, empresários, todos com um forte
espírito de missão, que vão
participar sempre em regime

de voluntariado». Eugénio
Leite explica ainda que «todo
este trabalho será realizado
sempre em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra»,
que também tem um plano de
acolhimento de refugiados,
que contempla «a referenciação de todas as pessoas que
chegam», tal como explicou
Ana Cortez Vaz, vereadora da
Acção Social.
A propósito, a vereadora
lança um apelo a todos os voluntários que tenham abraçado
a missão de trazer refugiados
para Portugal que «comuniquem às entidades competentes, no sentido de se fazer a correcta referenciação». «É fundamental saber quem são as pessoas que chegam, quantas são
e onde estão», diz. O objectivo é
encaminhá-los para os processos de legalização, com a participação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança
Social, a Direcção Geral de
Saúde, o Instituto de Emprego
e Formação Profissional».
Já Eugénio Leite, como médico, lança um alerta em termos de saúde pública. «É fundamental que essas pessoas

sejam avaliadas em termos de
saúde e em termos de protecção contra determinadas
doenças, através da vacinação». Por outro lado, a referenciação ajuda «a evitar o tráfico
de seres humanos, que já é um
problema real com esta deslocação de pessoas dentro da
Europa», destaca ainda Eugénio Leite.
Em termos práticos, «o que
pretendemos fazer é o casamento perfeito entre quem
vem e quem acolhe, dando todas as ferramentas para que se
faça uma integração tranquila», refere Eugénio Leite,
que acrescentou que «já há
ofertas de emprego, ajuda nas
questões de comunicação com
os seus familiares e a possibilidade de criar uma telescola
com professores ucranianos
para tranquilizar as crianças».
Ana Cortez Vaz salientou o
facto de «as famílias ucranianas chegarem com vontade de
trabalhar e de se autonomizarem e, por isso, mesmo, esta
ajuda deste grupo de pessoas
que têm a Fundação Eugénio
Leite como interface é fundamental» para a integração. |

CANTANHEDE A Consteel,
empresa de Cantanhede que
presta serviços na área da metalomecânica, assinala hoje
cinco anos de actividade. Uma
empresa jovem, mas que se
tem afirmado no mercado nacional e internacional e que registou neste período um crescimento de 840%, em termos
de volume de vendas e que, em
2021, se situou nos 8 milhões
de euros.
A empresa foi fundada em
2017 por Hugo Bernardes que,
após largos anos de experiência nesta área, apostou na inovação de forma a oferecer as
melhores soluções para a indústria, de modo a cumprir os
objectivos dos clientes com a
melhor distinção possível.
Nesse sentido, a Consteel
conta com uma equipa de colaboradores especializados na
área da metalomecânica, que
tem vindo a crescer significativamente e que hoje se situa
acima das duas centenas. O
objectivo é ter capacidade
para dar resposta às solicitações, tendo em conta que a
Consteel presta serviços para
as diversas indústrias, desde a
celulose à petroquímica, passando pelas indústrias hidroeléctrica, cimenteira, siderurgia,
cerâmica, alimentar, eólica,
automóvel e construção civil.
Em termos de serviços prestados destaque para os serviços de paragens programadas,
manutenção preventiva de

CTT apostam
nos veículos
eléctricos
Os CTT integraram mais 25
veículos eléctricos da marca
Peugeot na sua frota, nos centros de distribuição postal da
Maia, Évora e Coimbra, que integram o lote de 73 automóveis
adjudicados. Em comunicado,
os Correios indicaram que estão ainda à espera de 11 veículos eléctricos do mesmo lote,
passando a contar com mais
de 400 veículos movidos a
electricidade, incluindo cerca
de 20 híbridos. Os CTT vão
também adquirir 82 motociclos para distribuição. |

A Consteel presta serviços para várias área da indústria

equipamentos mecânicos,
montagens industriais, construção, tubagens industriais,
trabalhos de soldadura e outros específicos de cada área
industrial.

A Consteel tem
instalações na
Zona Industrial
de Cantanhede.
Mais informações
na página web ou
em 914 244 677
Hugo Bernardes indicou que
a grande aposta da empresa
tem sido «a prestação de serviços a partir dos maiores padrões de qualidade». Para tal, a
empresa tem apostado no capital humano, que considera
«ser o pilar fundamental da
Consteel», pelo que «procuramos rodear-nos dos melhores

profissionais, pois são eles que
nos representam em qualquer
dos mercados onde estejamos
presentes», referiu.
Na mesma linha estratégica,
a Consteel tem uma forte aposta
na I&D que se apresenta como
um dos factores diferenciadores,
pois «é através da inovação e do
empreendedorismo que conseguimos alcançar todos os nossos objectivos que passam pela
resolução inovadora de todas
as necessidades dos nossos
clientes», acrescentou.
Com projectos importantes
e de grande envergadura em
Portugal e no mercado internacional, a empresa pretende
continuar a ser uma referência
no mercado da metalomecânica, de modo a continuar a
crescer e a manter-se na lista
das 500 maiores empresas da
região. |

