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Editorial
As últimas notícias vindas a público sobre
as perspectivas para o sector da construção, reforçam a ideia de que 2008 será
um ano de crescimento, o qual se concretizará a partir do 2.º Semestre.
O Presidente da Federação das Empresas de Construção, Eng.º Reis Campos,
afirmou publicamente que se prevê mesmo a recuperação de cerca de 20.000
postos de trabalho, justificando esta análise com as obras previstas no Quadro de
Referência Estratégica Nacional (QREN):
“As novas auto-estradas e barragens que
o Governo está a lançar, bem como as
construções na área da saúde vão reanimar o sector e permitir o crescimento do
emprego, tendência que deverá manter-se nos próximos anos, com o lançamento dos projectos da alta velocidade ferroviária e do novo aeroporto de Lisboa”.

A 18.ª edição da Construnor Exposição Internacional de Máquinas e de Materiais de Construção, vai decorrer de 25 a 28 de
Setembro, no Parque de Exposições de Braga.
Com periodicidade bienal, a
mostra dirige-se fundamentalmente às empresas fornecedoras de bens de equipamento, de
materiais e de serviços para a
construção civil e para as obras
públicas.
Deste modo, constitui-se numa
plataforma para a execução de
negócios, para além de serem divulgadas oportunidades de âmbito nacional e internacional.

Convém, todavia, alertar para o facto de
que qualquer crescimento deve ser sustentado. Todos estes projectos terão, um
dia, o seu fim.
É absolutamente indispensável criar novas e diferentes áreas de mercado.

A Construnor aposta, também, na
realização de jornadas técnicas,
que abordam temas relacionados
directa ou indirectamente com o
sector da construção e que contam
com a participação de reputados
especialistas de várias matérias.
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Ficni’08
Vão marcar presença as principais
empresas que operam em Espanha
e no estrangeiro, as mais importantes companhias construtoras e
promotoras das Astúrias, todas as
associações profissionais relacionadas com o sector e um elevado
número de indústrias fabricantes de
materiais e de maquinaria relacionadas com a construção e com as
obras públicas.

A confirmarem-se estas expectativas,
isto poderá significar que o mercado da
construção nacional virá a ser capaz de
absorver pelo menos uma parte da mão-de-obra que se encontra neste momento
a laborar em Espanha que, como é do
conhecimento público, está em contra
ciclo connosco.
Após seis anos complicados e que levaram ao encerramento de muitas unidades
empresariais, há, finalmente, sinais animadores do lado do investimento público,
bem necessários para dar um novo
impulso aos negócios.

Duo Thermo

Construnor’08

Entre os dias 25 e 28 de Junho,
em Gijón (Espanha), por iniciativa
da Confederação Asturiana da
Construção (CAC) e da Associação de Promotores e de Construtores de Edifícios Urbanos
(ASPROCON), realiza-se a 9.ª
FICNI - Feira Internacional da
Construção e das Obras Públicas
do Noroeste Ibérico, organizada
pela Câmara Oficial de Comércio,
Indústria e Navegação de Gijón.

A Duo-Thermo é uma empresa radicada em Portugal há 10 anos.
Começando por se dedicar unicamente à representação e comercialização de um sistema de aquecimento de parede, oriundo da Alemanha.
Divulgado nos países nórdicos desde
1979.
A vantagem de ser cliente da DuoThermo é que, esta garante aos seus
clientes qualidade, saúde, economia
e conforto não só através do ambiente obtido com os seus Sistemas de
Aquecimento, mas também na facilidade e efectividade no respectivo uso.
“Servir bem e para sempre” – Interessa-nos, mais do que o cliente meramente ocasional, o cliente que confia
nos produtos e no serviço DuoThermo, que vai além dos dez anos
de garantia atribuídos aos nossos produtos.
Para nós não existe cliente em série –
cada cliente é único e merece aconselhamento e serviço personalizados.
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Esta tem sido a “máxima” que tem
feito crescer a Duo-Thermo durante
os dez anos da sua existência em
Portugal e que tem constituído o seu
maior trunfo publicitário – Qualidade e
serviço = cliente satisfeito!

