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Braga

AEMinho avança com
pedido de adesão à CIP

COVID-19

PEDIDO formal segue após a assembleia-geral constituinte, mas a comissão
instaladora já se reuniu com a Confederação Empresarial de Portugal.
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Reunião entre representantes da ACIP e da AEMinho teve lugar na passada semana

AEMINHO
| Redacção |

A Associação Empresarial do
Minho (AEMinho) vai formalizar o pedido de adesão à Confederação Empresarial de Portugal
(CIP) após a assembleia-geral
constituinte que terá lugar a 28
de Maio. A notícia foi avançada
pela recém-criada associação do
Minho, cuja comissão instaladora é presidida pelo empresário
Ricardo Costa.
A AEMinho reuniu já na passada semana com a CIP, naquela
que foi a sua primeira reunião
institucional. Conhecer melhor a
maior e mais representativa estrutura associativa empresarial

nacional - sendo a voz de mais
de 150 mil empresas -, enquadrar os motivos que levaram à
criação da associação empresarial do Minho e reflectir sobre o
movimento associação em Portugal, com especial incidência
na região do Minho foram os objectivos desta reunião que contou a participação de Ricardo
Costa (presidente da Comissão
Instaladora da AEMinho), Gonçalo Pimenta de Castro (vicepresidente), António Saraiva
(presidente da CIP) e Pedro Mota Soares (vice-presidente da
CIP). “Esta reunião culminou
com a certeza de que a AEMinho será associada da CIP”, refere a associação minhota em

2.ª DOSE
comunicado
Para Ricardo Costa, a adesão
da AEMinho à CIP é considerada fundamental. “Antes de mais,
quero realçar e agradecer a forma como fomos recebidos. Congratulamo-nos pelo facto de o
presidente da CIP ter dado os parabéns à iniciativa da constituição da AEMinho e ter manifestado todo o apoio a este movimento associativo que vem representar as médias e grandes
empresas do sector industrial e
tecnológico da região do Minho
Para a AEMinho, considero que
é fundamental aderir à CIP e ter
uma voz activa em representação da iniciativa empresarial da
nossa região”, conclui.

§nota
Hospital de Braga

IKEA renova sala de pausa
do Serviço de Urgência
No âmbito das acções promovidas pela IKEA Portugal para apoiar organizações no contexto da pandemia, o Hospital de Braga conta agora com um espaço renovado na
sala de pausa do Serviço de Urgência. A remodelação desta área concretizou o projecto iniciado pela Liga de Ami-
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gos do Hospital de Braga e teve como objectivo melhorar
a funcionalidade do espaço desta sala, bem como o conforto e bem-estar dos profissionais deste serviço, conferindo assim melhores condições para os períodos de descanso e refeições durante os seus turnos.
Para João Oliveira, presidente do Conselho de Administração, “em época de pandemia, proporcionar-se momentos
de maior qualidade e relaxamento para os profissionais é
fundamental para retemperar forças e reforçar-se o respeito e importância destes no combate a esta doença. “
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Europa
Espanha com 9 mil novos casos nas últimas 24 horas
A Espanha registou 8.788 novos casos nas últimas 24 horas, elevando para
3.326.736 o total de infectados até agora no país, com os contágios a subir.
Os serviços de saúde também contabilizaram desde terça-feira 126 mortes,
passando o total de óbitos para 76.037. O nível de incidência acumulada
(contágios) em Espanha subiu de 165 (terça-feira) para 168 (ontem).

