Sonae Sierra inicia renovação
do Valecenter
A Sonae Sierra irá investir 18 milhões de euros
na renovação do centro comercial Valecenter,
adquirido em Abril de 2005. Com o final da primeira fase de renovação, o centro, localizado em
Marcon, na região de Veneza, terá 14 novas lojas
para além do hipermercado Carrefour.
A renovação do Valecenter enriquecerá a área de
influência em cerca de 160.000 habitantes, passando a abranger 740.000 habitantes a uma distância de 40 minutos de automóvel. É também
por este motivo que o parque de estacionamento
será aumentado, passando a ter capacidade para
2.300 automóveis, que se juntam aos 1.200 da
área Multiplex, adjacente ao centro.
O Valecenter está localizado numa área estratégica facilmente acessível, a 10 km da cidade
de Mestre e a 8 km do aeroporto Marco Polo em
Veneza, acessível pela autoestrada A14 Veneza
– Trieste, e pela SP 40 de Marcon.•

Pedro Rebelo de Sousa eleito
personalidade do ano no Brasil
O advogado Pedro Rebelo de Sousa integra a lista de
personalidades do ano da Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing (ADVB) do Brasil, no ano em
que esta instituição celebra o seu 50º aniversário.
A lista é composta por empresários, personalidades
e líderes de destaque, do âmbito político, económico
e social brasileiro que contribuíram activamente
para que a entidade fosse considerada um exemplo e
referência nas técnicas de gestão de negócios, vendas
e marketing no Brasil, permitindo assim, treino,
reconhecimento e networking entre os profissionais
que actuam no mercado nos mais diversos sectores
da economia.
Além dos prémios, dos seminários, dos workshops e
fóruns empresariais a ADVB oferece um calendário
extenso de cursos regulares na área de marketing,
vendas e responsabilidade social, além de cursos online e in company, específico para as necessidades de
cada empresa, que formam 4.500 profissionais por
ano e que fazem da ADVB a maior rede de negócios
brasileira.
Este prémio é especialmente importante já que se
insere no 50º aniversário da organização, uma das
mais conceituadas no Continente sul-americano.
Pedro Rebelo de Sousa é managing partner da Simmons & Simmons Rebelo de Sousa, com uma longa
carreira em território brasileiro e um dos advogados
mais recomendados no nosso país.•
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O Grupo Barraqueiro é um dos fundadores da European Passenger Transport Operators (EPTO), associação dos 10 maiores Grupos europeus no sector de
transporte público de passageiros, que acaba de ser
constituída em Londres.
A EPTO visa apoiar e promover a abertura do mercado
dos transportes públicos no âmbito da União Europeia
e implementar uma estrutura competitiva no sector.
A EPTO representa os interesses dos seus membros
junto da Comissão Europeia e outras instituições
relevantes, designadamente em matérias relacionadas
com Legislação, Regulação e Política Fiscal.
A EPTO tem também como missão recolher e distribuir, no âmbito da associação, informações e estatísticas relevantes sobre o mercado e o sector, a legislação
e políticas comunitárias.
Os membros fundadores da EPTO são: Arriva;
Barraqueiro; Connexxion; First Group; Go-Ahead;
Keolis; National Express; Stagecoach; Transdev; Veolia
– Transport
A EPTO representa 9,1 Biliões de Passageiros, 10 mil
Comboios, 100 mil Autocarros, 320 mil Trabalhadores.•
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