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COIMBRA

Empresa arrenda
escritórios virtuais
DIREITOS RESERVADOS

As dificuldades em arrancar com
um negócio, agravadas pela crise
mundial, levaram uma empresa
de Coimbra a oferecer aos interessados um escritório virtual com
algumas funcionalidades de um
escritório convencional.
OdesafiofoilançadopelaArnado SA, e vai ser posto em prática a
partirdeMarço.Disponibilizouaos
potenciais interessados três pacotes-tipo de serviços, a partir de 50
euros mensais, e ainda um alternativo “à medida do cliente”, procurandoresponderanecessidadeespecíficas de cada profissional, em
função do seu ramo e volume de
actividade.
“Por um valor quase simbólico,
disponibiliza-se um conjunto de
serviços, para alguém que está em
início de carreira e que agora tem
dificuldadesoureceioemselançar.
É como que uma incubadora” de
empresas e de actividades, explica
Lucas Vieira, gestor executivo da
Arnado SA.
Noentanto,aofertavisatambém
um conjunto de profissionais com
escritório fora de Coimbra, mas
com clientes na cidade e a necessitar de se reunir periodicamente
com eles.
“Facultamos o melhor de dois
mundos”,observou,aoaludiràdisponibilização de um endereço fis-

cal e a custo muito reduzido. Os
aderentesnãoprecisamderealizar
uminvestimentoinicial,nemdesuportar custos fixos com rendas,
funcionários, água e electricidade.
Foram estas facilidades oferecidasqueseduziramoadvogadoAntónio Carlos Delgado, com um escritório fora de Coimbra e com
uma carteira de clientes na cidade,
ou a jovem psicóloga clínica Sónia
Flores, que procura experimentar
umaoutrafórmulaatendimentode
pacientes.SóniaFloresexplicaque
decidiu experimentar este conceitoinovadorparapoderdarconsultas aos seus paciente em espaço
próprio, pois desde há dois anos
que dispõe de um gabinete online
e para consultas ao domicílio.

Conceito inovador oferece
espaços para reuniões,
domicílios profissionais
e fiscais e telefone próprio

Galerias do Arnado foi o primeiro “business center” da cidade de Coimbra

António Carlos Delgado, com
escritório em S. João do Campo,
uma freguesia dos arredores de
Coimbra, sentiu necessidade de
dispor de um domicílio profissional na cidade, e de um espaço para
receber os seus clientes. “Há muito que estava atrás de um conceito
destes”, referiu o advogado
Aderindo ao escritório virtual
dispõemdeumserviçomínimode
domiciliação social e fiscal, endereçopostaleatendimentotelefónico. Os pacotes oferecidos podem
incluir a utilização de um determinado número de horas de salas de
reuniões, de internet e telefone, e
atédisponibilizarumnúmeropróprio para atendimento telefónico
personalizado. ■
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Rádio interage
com a cidade
no aniversário
2 A Rádio Universidade de Coim-

bra (RUC) pretende uma maior
interacção com estruturas da cidade nas comemorações do 23º
aniversário. Buraka Som Sistema
é a banda cabeça-de-cartaz.
A rádio universitária contactou
quatro produtoras da cidade (Off
the Record, Marvellous Tone,
Centerstage e Lugar Comum)
com vista a uma organização conjunta de eventos. Segundo João
Terêncio, da organização, “as estruturas faziam propostas de concertos e se traduzissem a imagem
da rádio nós aceitávamos”.
As comemorações do aniversário da rádio têm início domingo,
com uma emissão especial e um
concerto dos The Portugals, no
corredor da estação. Os argentinos Capsula, os neozelandeses
Ruby Suns e os portugueses Ghuna X com X-Peão também integram o cartaz. O ponto alto é a actuação dos Buraka Som Sistema,
a 25 de Março, no Pavilhão MultiDesportos de Coimbra.
O presidente da RUC, Alexandre Lemos, explica que o programa não exigiu um financiamento
superior. “A rádio colabora com a
produção de cada concerto, mas
não ultrapassando o que pode ultrapassar”, sublinha.
A RUC conta e já contou com
centenas de colaboradores, entre
eles o jornalista Daniel Belo, a deputada Ana Drago e o músico Miguel Guedes. JOÃO PEDRO CAMPOS
PUBLICIDADE
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COVILHÃ

Despiste envolveu
ambulância

Desfavorecidos com
refeições a um euro

Uma ambulância dos Bombeiros de Alcobaça sofreu
ontem um despiste, quando
procedia a uma ultrapassagem, e acabou por capotar.
Os três ocupantes, entre os
quais uma pessoa que se sentira mal, acabaram por ficar
ligeiramente feridos. A ambulância, que fora atribuída
pelo INEM, em Dezembro,
ficou inoperacional.

A Câmara Municipal da Covilhã anunciou ontem “medidas de apoio aos mais desfavorecidos, no âmbito da política social do município”, em
que se incluem refeições a
um euro para utentes do Cartão Social Municipal. De
acordo com a autarquia, as
medidas estão orçadas em
“cerca de 1,5 milhões de euros
por ano”.
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ABRANTES

Há interessados
na Real Cerâmica

Esgotos a céu
aberto para o Tejo

Os trabalhadores da empresa
Real Cerâmica, em Coimbra,
decidiram ontem, em plenário, voltar a reunir-se a 16 de
Março, aguardando que entretanto se clarifique a posição de um investidor interessado na aquisição da fábrica.
“Poderá haver um investidor
para comprar a empresa”, disse o Sindicato dos Cerâmicos.

Uma “quantidade assinalável” dos esgotos da cidade de
Abrantes “estão a correr a
céu aberto indo parar directamente ao rio Tejo sem qualquer tratamento”, alertou ontem o Bloco de Esquerda.
Para o BE, o problema está no
“abandono” da Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) dos Carochos.

