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A AGEIRA VAI TRAZER-
LHE NOVAS SOLUÇÕES

PARA O SEU

 NEGÓCIO

Continuamos empenhados
em responder às
necessidades dos nossos
Associados e, por isso,
estamos a trabalhar em
novas soluções no âmbito da
Formação e da Energia
Solar! 



Soldadura;
Serralharia industrial;
Logística;
Movimentação de Cargas;
Automação industrial;
Mecatrónica.

Para responder às necessidades dos nossos Associados e face à atual conjuntura
económica, a AGEIRA tem estado a desenvolver novas parcerias que tragam
benefícios aos seus Associados, nomeadamente nas áreas da Formação e da Energia
Solar.

FORMAÇÃO
Estamos a desenvolver uma parceria com a ATEC - Academia de Formação de
Palmela, que possibilite a oferta de soluções de formação às empresas de Alenquer. 
A ATEC dedica-se ao desenvolvimento de cursos de formação profissional financiados
para jovens e adultos, bem como ao desenvolvimento de cursos de formação
profissional contínua para empresas.

Prevemos a organização de formações em áreas como:

ENERGIA SOLAR
Estamos, ainda, a estudar as melhores soluções de energia solar para dotar os nossos
Associados de energia limpa, renovável e com poupança na factura. 

Para isso, estamos a recolher informações sobre as necessidades da sua empresa.
Brevemente entraremos em contacto consigo. Fique atento!

NOVAS SOLUÇÕES
O QUE TEMOS PLANEADO PARA SI

Interessado? Fale connosco!

geral@ageira.org

CMA APOIA FORMAÇÃO
DE SOLDADORES
UM NOVO CURSO PROFISSIONAL NA
INDÚSTRIA METALOMECÂNICA

No próximo ano lectivo, 2022/2023, o município de Alenquer vai apoiar a formação de
soldadores, através da abertura de um curso profissional de Técnico de Soldadura.
Este curso será leccionado na Escola Secundária Damião de Góis e contempla as
vertentes lectiva e prática, sendo que esta última terá lugar na empresa MCG, no
Carregado.

"Uma vez que não existem
profissionais suficientes nesta
área, a taxa de empregabilidade
é praticamente 100% e os
salários são muito interessantes
para um jovem"

- Rui Costa, Vereador da CMA

SABER MAIS
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contêm etapas manuais e informação dispersa por vários locais/sistemas. Esta situação
dificulta o planeamento da produção e a gestão de stocks.
 
A Startsys, para complementar os seus módulos de controlo, desenvolveu a plataforma
(START-PPC) que integra os dados reais de produção e permite a gestão e o controlo
dos vários processos produtivos, desde a recepção de matéria-prima até à expedição
do produto final.
Esta integração de dados reais permite um planeamento ajustado às necessidades de
produção e de manutenção preventiva das máquinas.
 
A plataforma possibilita uma visão em tempo real de todos os processos controlados.
Além disso, os dados são de fácil e rápida consulta e o sistema é flexível, sendo possível
incluir módulos específicos para cada cliente.
 
A Startsys está ao seu dispor para otimizar os processos da sua empresa e potenciar o
sucesso do seu negócio! Entre em contacto para saber mais.

25 ANOS DE
EUROPASTRY
LUÍS COSTA, DIRETOR-GERAL,
FALA-NOS DESTE MARCO TÃO
ESPECIAL

A Europastry Portugal, Associada AGEIRA,
assinala este ano o seu 25º aniversário.

Luís Costa, Diretor-Geral, partilha com
entusiasmo que o volume de negócios
praticamente recuperou dos níveis durante
a pandemia, mas "com muitos mais kgs
produzidos em Portugal - e com isso
batemos o recorde de sempre, das fábricas
em Portugal e dos Recursos Humanos que
empregamos". 

SISTEMA START-PPC
STARTSYS DESENVOLVE UMA NOVA
PLATAFORMA DE AUTOMAÇÃO

A AGEIRA dá os parabéns a esta "família", como a Europastry se considera, e deseja
continuar a acompanhar os seus sucessos!

Atualmente, o controlo da produção e todos
os seus dados de rastreabilidade ainda 

Contacto: info@startsys.pt

mailto:info@startsys.pt


INDÚSTRIA

ALIMENTAR

TRANSPORTES E LOGÍSTICA

QUER FAZER PARTE DESTE
PROMISSOR DIRETÓRIO?

Torne-se Associado da AGEIRA em:

ageira.org/adesao/



TECNOLOGIA

CONTABILIDADE, FISCALIDADE,   
 CONSULTORIA E GESTÃO     SEGUROS

ARTESANATO
EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO     

MARKETING,    
 COMUNICAÇÃO              
E DESIGN

OUTROS SERVIÇOS 

CONTACTOS AGEIRA
geral@ageira.org

www.ageira.org

964 195 804

SIGA-NOS EM:

/AGEIRAAlenquer

/AGEIRAAlenquer


