Protocolos assinados com fornecedores:

FORMAÇÃO

1. CECOA
www.cecoa.pt

Criado em Julho de 1986, o CECOA (Centro Protocolar) tem âmbito
nacional, sede em Lisboa e conta com delegações no Porto e em
Coimbra. Desenvolve formação para jovens, activos e formadores,
bem como soluções à medida das organizações. "Destacar-se
como organização de referência, inovadora e competitiva, para os
sectores do Comércio e dos Serviços"
Descontos ou criação de formação à medida para os Associados da APESPE.
Morada: Rua Sociedade Farmacêutica, 3 - 1169-074 Lisboa
Contactos: 21 311 24 00
Fax: 21 311 24 24 Email: direccao@cecoa.pt

2. ACINET
www.acinet.pt
A AciNet foi fundada em 1998 e tem vindo a concentrar o
seu "core-business" nas áreas: Gestão de Recursos
Humanos, Ensino e Formação, por exemplo: Empresas
de Trabalho Temporário, Recrutamento e Selecção de
Pessoal, Escolas Profissionais, Colégios, Externatos,
Creches e Jardins-de-Infância & ATL´s.
As soluções de e-learning no mundo moderno, reconhecem a importância da educação
no quotidiano social. Nos serviços da plataforma e-learningRH, apresentamos a
formação dirigida ao pessoal recrutado pelas empresas de RH, ETT´s , para os
quadros internos das mesmas empresas, à medida de cada uma.
Os cursos das nossas plataformas, enquadram-se nas seguintes áreas:






Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
Tecnologias de Informação e Comunicação
Gestão de Tempo
Marketing e Vendas
Gestão de Projectos

Os Associados da APESPE têm vantagens na utilização destes serviços.
Morada: Rua Cidade de Rabat, 29ª/B - 1500-159 Lisboa
Contactos: 21 310 23 30
Fax: 21 310 23 39 Email: inf@acinet.pt

3. Universidade de Cambridge
ESOL Examinations

http://www.cambridgeesol.org

A APESPE desenvolveu uma
parceria com o departamento de
exames da Universidade de
Cambridge, que oferece condições
vantajosos e exclusivas para os nossos sócios, nomeadamente:
- Associados com mais qualificação na sua equipas;
- Negociação de vantajosas condições, conforme os centros de exames escolhidos e número
de candidatos a exames;
- Candidatos com maior índice de sucesso na colocação, quer no mercado interno quer
externo, visto a certificação do Inglês representar uma grande mais valia e em muitos casos
obrigatoriedade;
- Possibilidades de os candidatos concorrerem a um leque mais vasto de oportunidades de
trabalho;
- Prestigio e notoriedade associados à Universidade de Cambridge, enquanto líder mundial na
Certificação de Inglês, cujos exames são internacionalmente reconhecidos seja ao nível
académico seja profissional.
Angela Pereira
Contactos: 913 08 69 08

Email: angela.oliveira@esolconsultants.com

SST

1. SEGURIHIGIENE
www.segurihigiene.com
A SeguriHigiene – Saúde no Trabalho, S.A. presta serviços
de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, sendo de
distinguir duas actividades principais que podem ser
prestadas em conjunto ou em separado: Segurança e Higiene
no Trabalho e Saúde Ocupacional.
Os Associados da APESPE têm tratamento preferencial desta empresa.
Morada: Av. Do Brasil, 7 B - 1700-062
Contactos: 21 031 73 27
Fax: 21 031 73 29 Email: geral@segurihigiene.com

2. REVISTA SEGURANÇA
www.revistaseguranca.com
“segurança”, é uma publicação bimestral que oferece a todos os
leitores o máximo de informação em artigos técnicos e de opinião,
reportagens, entrevistas, fichas técnicas, legislação e agenda sobre
Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Incêndio, Ambiente,
Qualidade, Segurança Rodoviária, Segurança Alimentar, Segurança
das Instalações, Segurança Informática, Segurança Infantil, Security,
Roubo e Intrusão, entre outros.
A APESPE recomenda a assinatura desta publicação.
Morada: R. Sousa Viterbo, 48 C - 1900-447
Contactos: 218 132 281 / 218 131 944
Fax: 218 131 816 Email: geral@revistaseguranca.com

OUTROS

1. AVMS – Mediação de Seguros
www.avms.pt

“O Protocolo assinado com a APESPE permite-lhe: Reduzir
os V. encargos com os prémios de Seguros através da
AVMS - Mediação de Seguros, Lda.
“Tempo de decisão poupado, é tempo de acção ganho."
Em breve será contactado!”

Morada: Rua Professor Carlos Teixeira, nº 1 – A - 1600-608 Lisboa
Contactos: 21 712 29 82
Fax: 21 714 18 10 Email: ana.varona@avms.pt

