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Espaço Associação de Marketing de Aveiro

Mundo AMA

“Cortar nos impostos,
nas taxas e na burocracia”

Liz Silva
Presidente da AMA

Opinião Secretário Geral da Associação Empresarial de Águeda diz que
“é sobejamente conhecido que a AEA reivindica o alívio da carga fiscal”

A

o longo deste semestre, a AMA tem vindo a
promover variadíssimas iniciativas, relacionadas com a atividade do marketing, das
quais se destacam as oito conferências já
realizadas em Aveiro e Águeda, com oradores
de grande craveira nacional e regional, com
grande prestígio e elevada reputação, por outro lado, temos
vindo a apostar na formação em diversas disciplinas do marketing de modo a fomentar o conhecimento.
Temos conseguido conciliar as necessidades de recrutamento dos nossos associados empresa com perfis de associados individuais à procura de trabalho.
Ao nível da consultoria temos visto um aumento de trabalhos bastante significativo. Assim sendo, tudo o que foi referido
justifica a razão da existência da Associação de Marketing de
Aveiro.
Mas queremos ir mais longe, e já estamos a preparar novas
diligências nos concelhos de Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja e Vagos.
Somos movidos pela motivação e por querer fazer mais pelos nossos associados, procurando mais ferramentas para o
sucesso. Visite o nosso site: www.amaveiro.pt. |

O ex-ministro da Economia,
Álvaro Santos Pereira, ficou
conhecido pela célebre expressão “cortar nos impostos, nas
taxas e na burocracia”. Eu não
posso estar mais de acordo
porque ela é demonstradora
de que os elevados impostos,
taxas e burocracias são um entrave ao crescimento da economia e à criação de postos de
trabalho.
Há muitos anos que a Associação Empresarial de Águeda
(AEA) o tem vindo a reclamar
junto da Administração Central e lamento que o Governo
não o coloque em prática no
imediato!
É sobejamente conhecido
que a AEA reivindica o alívio
da carga fiscal (possível via redução estrutural da despesa).

D.R.

Miguel Coelho, Secretário
Geral da AEA

Atualmente, as famílias e os
empresários vivem sem esperança, sem expetativas e sem
convicções.
Urge ultrapassar este senti-

mento para reconquistar a
confiança no futuro cuja solução passa “por cortar nos impostos” para estimular o consumo, incentivar o investimento e a criação de postos de
trabalho.
A baixa das rendas excessivas pagas ao setor elétrico tem
que ser uma realidade.
Os custos energéticos – eletricidade e gás natural, constituem um grande entrave para
a competitividade das empresas e para a retoma da economia. Não faz sentido que um
pequeno país como Portugal
pague as faturas da eletricidade
e do gás natural das mais caras
da europa. As diferenças de
preço são abissais, principalmente, do comparados com a
Espanha onde os preços são,

no mínimo, 20 por cento mais
baixos.
Por outro lado, e porque se
encontra em fase de regulamentação, o programa Horizonte 2020 tem que ser mais
flexível, menos burocrático e
promover a verdadeira reindustrialização do país.
Também não deverá alhearse do investimento de setores
como a metalomecânica e cerâmica, cujo volume de exportações tem aumentado significativamente nos últimos anos.
Certamente que, como afirmava o ex-ministro Santos Pereira #cortar nos impostos, nas
taxas e na burocracia# mais do
que uma ambição, será uma
constante reivindicação também da Associação Empresarial de Águeda. |
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Proprietária da HPcabeleireiros

COE da Companhia de Fitness

Fundadora/CEO do espaço Nutrisabores e especialista em
Nutrição Clínica

O salão Hpcabeleireiros situa se no Largo 30 de Outubro,
mesmo em frente a igreja, na Torreira. Trabalhamos com grandes marcas, como a Alfaparf e Wella SP Illumina; andamos sempre atualizadas das tendências para satisfazer a quem nos visita.
Temos todos os serviços de cabeleireiro e estética disponíveis:
alisamento Alfaparf, madeixas, entre outros, tratamentos de brilho, hidratação intensiva, penteados artísticos, penteados de
noiva, maquilhagem, designer de sobrancelhas, alongamento
de pestanas, unhas de gel, art nail, entre outros. Damos garantia
de todos os trabalhos que realizamos. Temos disponíveis todo o
tipo de produto que precisa para a manutenção do seu cabelo
em casa... Procura um momento agradável e a cima de tudo sair
satisfeito com o resultado final? Marque uma visita no nosso
salão.Temos o prazer de o convidar para conhecer o nosso espaço recentemente remodelado. O café fica por nossa conta.
Trabalhamos por marcação 234831154/916532704. Horário
Terça a Sexta das 9 as 19h e Sábado das 9 as 17h. |

A decisão de ser sócia-gerente do Companhia de Fitness, mais
que um sonho, ansiado ao longo de vários anos, foi acreditar e
colocar em prática uma filosofia de bem-estar, na qual acredito
incondicionalmente. Oferecemos: saúde, bem-estar, concretização de objectivos, a manutenção de uma vida saudável e temos
um ambiente que lhe permite a possibilidade de se sentir em
casa, protegido e seguro , com um plano de treino que lhe garante
as melhores vantagens. Fazemos o caminho a par com quem
trava lutas diárias e quer, de fato, obter resultados.Há quem diga, e
com a toda a certeza, quanto melhor estamos psicologicamente
melhor chegamos e conseguimos atingir o que ansiamos. Se podemos fazê-lo com um sorriso e com um abraço, melhor. Trabalhamos assim, com amigos e para amigos. Somos diferentes, e
queremos fazer a diferença na vida pessoal de cada um, queremos que quem se cruza connosco sinta esta “liberdade de ser diferente”. Em suma, só quem é audaz pode, efetivamente, correr
riscos e cumprir metas. |

Agenda
- Em outubro, novembro e dezembro, novos eventos de grande
qualidade nos concelhos de Albergaria-a-Velha, Águeda, Aveiro,
Estarreja e Vagos.
Ver tudo isto e muito mais no Site da AMA – www.amaveiro.pt
* Esta página foi escrita ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Nutrisabores é um espaço inovador na área da saúde e nutrição
na zona de Águeda. A nossa aposta passa por sensibilizar e educar
para a importância da alimentação como motor de uma vida
saudável e com sucesso, aspetos essenciais para o seu Bem-estar
e Felicidade. Entre as nossas atividades estão as consultas de
orientação alimentar, workshops de cozinha e palestras temáticas
sobre saúde e nutrição. Dado que a alimentação pode influenciar
a saúde e a aparência, assim como o nosso estado emocional e
autoestima, neste espaço procura-se ajustar hábitos alimentares
através de um aconselhamento alimentar personalizado. O objetivo primário das consultas é identificar os fatores subjacentes ao
desequilíbrio, sugerindo alterações alimentares e comportamentais que permitam devolver-lhe o seu bem-estar.
Através dos workshops de cozinha, onde se aprende fazendo,
despertam-se saberes, sentidos e sabores. Informações pelo
www.nutrisabores.pt. |

