CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E EMPRESAS ALIADOS NO COMBATE
AO DESEMPREGO
Em 21 de Julho de 2015 e no
no âmbito de uma política de proximidade com o setor
empresarial da região, o vereador
ereador Ricardo Costa,, responsável pelo pelouro Finanças,
Contratação Pública, Financiamentos, Património e Sistemas de Informação. da Câmara
Municipal de Guimarães e Filipe Vilas Boas, chefe
hefe de divisão de desenvolvimento
económico,, acompanhados por José Castro Antunes, presidente da junta de freguesia de
Azurém, visitaram a empresa A. Gouveia, Lda, presente no mercado há mais de 60 anos,
apostando no comercio por grosso e a retalho de equipamentos de climatização e água
quente sanitária, bem como gás em garrafa.
A administração actual desta empresa,
empresa a terceira geração familiar, constituída por Maria da
Gloria Borges e Luís Augusto Simães, extraordinariamente agradada com esta visita e
distinção da CMG,, fez um curto historial da A. Gouveia, fundada em 1952 por José Abílio
Gouveia, cujo centenário do nascimento
nascime
ocorre no próximo ano. Por outro lado transmitiram
aos ilustres visitantes o seu optimismo em ralação ao futuro, mercê da qualidade e
capacidade dos seus recursos humanos e das prestigiadas marcas que representa,
nomeadamente REPSOL, COINTRA e DAIKIN.
Seguiu-se,
se, então, a intervenção do Ricardo Costa que transmitiu a estratégia definida pela
CMG
G para ajudar todas as empresas do concelho a crescerem, agilizando,
agilizando para o efeito, os
procedimentos burocráticos que possam eventualmente ser impeditivos para esse
e
crescimento. Adiantou que estas
stas visitas às empresas têm como objectivo cooperar com os
empresários em encontrar soluções para diminuir a percentagem de desemprego no nosso
concelho. Foi pedida a atenção para os projectos em curso de incentivos às empresas,
empre
terminando por fazer sentir que as empresas podem e devem contar com a Câmara
Municipal de Guimarães como um aliado no desenvolvimento dos seus negócios.
No final a Maria Aurora Gouveia agradeceu a visita dos ilustres visitantes, distinguindo-os
distinguindo
com a oferta de uma antologia de alguns escritos de seu pai e fundador
fundado da empresa, José
Abílio Gouveia.

