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NEGÓCIOS E EMPRESAS

Rendas médias dos escritórios vão aumentar

A B. Prime alerta para o facto de que os novos edifícios a entrarem no mercado estarem praticamente todos ocupados, pelo que o mercado manterá um nível historicamente baixo de áreas
novas disponíveis. Espera-se uma quebra na área média por transação. Com mais transações de
menor dimensão haverá um ajuste, em alta, nas rendas médias. “A reabilitação dos edifícios de
escritórios já existentes – em detrimento de uma política de rendas baixas – é fundamental para
que haja uma rápida colocação”, refere a consultora imobiliária em comunicado. A apreciação
de valor dos ativos imobiliários deverá manter-se ao longo do ano.

Porto de Sines movimenta 9,9 milhões
de toneladas de mercadorias
O Porto de Sines registou, nos três primeiros meses, um movimento de 9,9 milhões de toneladas
de mercadorias, o que correspondeu a um aumento de mais de 21%, em relação a igual período
do ano passado. A evolução global do porto esteve associada à subida do segmento de grandes
sólidos, o qual apresentou um aumento de quase 53%, compensando assim a descida na movimentação da carga geral. “Estes indicadores demonstram o crescimento sustentado da infraestrutura portuária”, acrescenta a Administração dos Portos de Sines e do Algarve, em comunicado.

DOP E HOTEL INTERCONTINENTAL ENTRE OS PARTICIPANTES NA INICIATIVA DA MFR LA ROQUE D’ANTHERON

Porto recebe estagiários franceses
de hotelaria e restauração
Um conjunto de hotéis e restaurantes do Porto participou
no estágio profissional de jovens aprendizes franceses de La
Roque d`Antheron, na Provence. Esta ação partiu da Maison
Familialae Rurale da região e
teve por objetivo proporcionar
aos jovens profissionais franceses uma experiência de trabalho no estrangeiro. Na seleção
dos hotéis e restaurantes que
acolheram os estagiários participou a Escola de Hotelaria e
Turismo do Porto. O estágio
teve o apoio dos fundos europeus através do Programa Leonardo.
Durante as duas semanas
de trabalho, os jovens estagiários tiveram, oportunidade de
conhecer a preparação das especialidades portuguesas bem
como as particularidades do
serviço prestado pelos restaurantes e hotéis na região Norte.
O grupo de estagiários foi repartido entre a Casa de Chá da
Boa Nova, o DOP Rui Paula,
o Paparico, Vinhas d`Alho, o
bar Vinologia, e os hotéis Intercontinental, Holiday Inn, e
Novotel Porto Gaia.
As Maisons Familiales Rurales contam com uma rede com
mais de 400 escolas em França,

estando especializadas no ensino de várias profissões, como
alternativa ao ensino oficial
unificado.
O sistema de ensino tem a
particularidade de ser residencial, com a permanência dos
jovens em regime de internato
durante a formação, articulado com a formação prática em
ambiente de trabalho real nas
empresas da região.
A MFR de La Raque
d`Antheron escolheu pelo segundo ano consecutivo o Porto
para a realização dos estágios
profissionais dos seus formandos.
Durante o período do estágio, os responsáveis da MFR
de La Raque d`Antheron visitaram a ESEIG, Escola Superior de Estudos Industriais e de
Gestão integrada no Politécnico do Porto. No decorrer do
encontro com o presidente da
ESEIG, Flavio Ferreira, os dirigentes da MFR tiveram oportunidade de conhecer os equipamentos e instalações onde é
dada a formação prática na área
da hotelaria e turismo tendo
revelado disponibilidade para
partilhar experiências e materiais e materiais educativos.
Segundo referiram, o Porto

Flávio Ferreira, presidente da ESEIG, ladeado por Didier Gonzalez, Jean Pierre Chabert e Lionel Selves.

e a região Norte têm potencial
para acolher um maior número de estagiários franceses

A Casa de Chá da Boa Nova, dirigida pelo chefe Rui Paula, assegurou o estágio de Bárbara Luna.

e também para proporcionar
estágios em França aos jovens
da região, com o financiamen-

to dos programas europeus de
apoio á mobilidade como é o
caso do Programa Erasmus+.

O estágio dos jovens aprendizes franceses envolveu também o Hotel Intercontinental Porto.

