26 | 15 NOV 2018 | QUINTA-FEIRA

Economia / Empresas & Negócios
“90 Horas Volvo Selekt”
voltam à Feirauto-Aveiro
D.R.

Dialogue Diversity Lda.
internacionaliza-se
Erasmus Projecto, com a duração de dois anos, pretende criar um programa
de apoio a jovens, com vista a proporcionar-lhes uma melhor integração laboral

A Feirauto localiza-se na Zona Industrial de Taboeira

ATÉ SÁBADO A FeirautoAveiro está a realizar, até sábado,
as “90 Horas Volvo Selekt”.
Esta é a quarta edição de
uma iniciativa realizada à escala nacional e cujas edições
anteriores registaram níveis de
adesão “muito interessantes”,
sustenta a empresa.
Até sábado, os clientes podem ficar a conhecer as “oportunidades únicas” que o programa Volvo Selekt proporciona e, “se desejarem, podem
aproveitar para comprar um
Volvo de qualidade usado, com
o compromisso de satisfação
assumido pela marca e com
vantagens adicionais”, explica
a Feirauto Aveiro.
As vantagens são as seguintes: condições especiais de financiamento, quatro anos de
garantia Volvo Selekt, assistência Volvo e vantagens exclusivas nos modelos V60/S60:

V60 2.0d (120 cv), desde 26.700
euros (com financiamento
VCFS TAEG a 9,2 por cento).
Para participar neste evento,
os clientes podem agendar a
sua visita à Feirauto-Aveiro, situada na Zona Industrial da Taboeira, contactar o 234910120
ou fazer a sua inscrição on-line,
em https://90horasvolvoselekt.com, onde podem seleccionar o dia e hora em que pretendem fazer a visita.
De referir que o Grupo Feirauto representa, neste momento, no distrito de Aveiro, as
marcas Volvo, Mazda, Fiat, Fiat
Professional, Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Isuzu (venda e pósvenda).
“Fiel a uma política de qualidade e exigência, o Grupo Feirauto tem como meta a excelência e a superação das expectativas de cada cliente”, sublinha
a gerência da empresa. |

A empresa Dialogue Diversity
Lda. iniciou o seu processo de
internacionalização, no âmbito
do Programa Erasmus +.
A parceria deste projecto, intitulado FEENICS (Furthering
youth Empowerment through
ENhancing Intrapreneurial
Commitment and Skills), já
reuniu em Tallinn, na Estónia,
e em Velika Gorica, na Croácia.
Este projecto, com a duração
de dois anos e coordenado
pela Associação Simenntunarmidstodin a Vesturlandi, da Islândia, conta com parceiros em
Portugal (a Dialogue Diversty
Lda.), Bulgária, Estónia, Croácia
e Grécia, pretendendo desenvolver um programa de apoio
a jovens com idades entre os
20 e 29 anos, com ou sem experiência profissional, que lhes
permita adquirir competências
intra-empreendedoras, proporcionando-lhes uma melhor
integração no mercado de trabalho e na sociedade.
Nestas reuniões, os parceiros
discutiram as responsabilidades de cada um no desenvolvimento dos produtos finais do
projecto, a saber: um estudo de

D.R.

Parceiros discutem as responsabilidades de cada um neste projecto

necessidades em cada país, no
que diz respeito a competências empreendedoras e intraempreededoras por parte dos
grupos alvo (jovens e empregadores); um programa de formação baseado nessa análise,
a ser ministrado a formadores
de jovens; e, ainda, uma plataforma de e-learning que conterá todos os recursos produzidos no âmbito deste projecto,
assim como o próprio programa de formação.

Por último, será produzido
um “kit” de apoio, que incluirá
estudos de caso inspiradores,
e recomendações a enviar a
decisores políticos, de modo a
aumentar a empregabilidade
jovem.
No próximo dia 23, realizarse-á, no Centro Europe Direct
de Aveiro, um seminário de disseminação dos resultados do
estudo. A entrada é livre.
O segundo projecto, intitulado NEETs’Empowerment for

Sustainable Employment in
the Tourism sector, é o primeiro financiado fora da Noruega, no âmbito da iniciativa
EEA and Norway Grants Fund
for Youth Employment, que
envolve 13 parceiros de oito
países e ambiciona dotar os jovens em risco de exclusão social de competências empreendedoras na área do turismo. A primeira reunião realizou-se em Varna, na Bulgária,
em Outubro. |

ANTÓNIO AMARAL MARQUES
NOTÁRIO DE AVEIRO

EXTRACTO
CERTIFICO narrativamente para efeitos de publicação, que neste Cartório, no
catorze de Novembro de dois mil e dezoito, foi celebrada uma escritura de, Justificação, iniciada a folhas 74, do livro 309-G, na qual Manuel Ferreira Viana, C.F
124 904 238, e mulher, Maria de Fátima da Fonseca Dias, C.F 134 510 720,
casados sob o regime de adquiridos, ele natural da freguesia de Fragoso, concelho de Barcelos, e ela da freguesia de Aradas, concelho de Aveiro, residente
na Rua da Quinta do Torto, n.° 214, Solposto, freguesia de Santa Joana, concelho
de Aveiro, titulares dos CC n.°s 05989938 7ZY7, válido até 01/05/2022 e
08325894 9ZY9, válido até 16/03/2028, por não possuírem título formal que legitime o seu direito, invocaram a aquisição por usucapião, sobre o seguinte prédio:
Urbano, composto de casa de habitação de cave ampla, de rés-do-chão e
anexos, com a área total de mil e oitenta e quatro metros quadrados, sendo quatrocentos e vinte e sete metros quadrados de superfície coberta e seiscentos e
cinquenta e sete metros quadrados de área descoberta, sito na Quinta do Torto,
n.° 214, Solposto, freguesia de Santa Joana, concelho de Aveiro, a confrontar do
norte com Rua, do sul e do nascente com Manuel Joaquim Fonseca Dias, e do
poente com Carlos Alberto da Cruz Marcelino Calhandro, inscrito na matriz, em
nome do justificante marido, com o artigo P4703 (anterior artigo urbano 2162 da
freguesia de Santa Joana), face á participação para a sua inscrição apresentada
no 1.º Serviço de Finanças de Aveiro, em onze de Outubro de dois mil e dezoito,
omisso na Conservatória do Registo Predial de Aveiro.
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Aveiro, 14 de Novembro de 2018
O Notário
António Amaral Marques
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL
CAPITANIA DO PORTO DE AVEIRO

EDITAL N.° 116/2018

CARLOS ALBERTO JOSÉ ISABEL, Capitão-de-fragata e Capitão do Porto de Aveiro
faz saber que:
LUÍS MANUEL LOPES PINHEIRO, morador na Rua de Aveiro, n.º 9, 3830-770
Gafanha da Nazaré, proprietário da embarcação denominada "LUPII" registada na Capitania do Porto de Aveiro com o n.° D4546AV, requereu a demolição da referida embarcação, de acordo com o art.° 92.° n.° 2 do Decreto-Lei n.° 265/72 de 31 de Julho. Foi
considerado que a embarcação tem um valor de 100,00€ (cem euros).
Nos termos do disposto no art.° 93.° n.° 2 do referido diploma legal, são citados os credores incertos e os demais interessados para, querendo, deduzirem oposição ao pedido
no prazo de quinze dias de decorrida a dilatação de trinta dias, que se começará a contar
da data da publicação do presente Edital.
Capitania do Porto de Aveiro, 31 de outubro de 2018.
O CAPITÃO DO PORTO
Carlos Alberto José Isabel
Capitão-de-fragata
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