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CADERNO COMERCIAL

CONTRATOS 
DE MANUTENÇÃO
Para Condomínios 
e Particulares

- Limpeza de exteriores: Condutas de RSU, 
telhados, toldos, fachadas de edificios, 
pavimentos, cantarias, e outro tipo de 
superfícies em pedra.

- Remoção de gra4ti em todo o tipo de 
superfícies e cartazes.

- Conservação, Pintura de fachadas e 
Aplicação Anti-Gra4ti.

Para mais informações ligue 
A REMOVER
GRAFFITI

Remoção de Graffiti e Proteção Anti-Graffiti
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EMPRÉSTIMOS
PARTICULARES

RESOLUÇÃO IMEDIATA

COM GARANTIA DE IMÓVEIS

963 674 448
Sem recurso a crédito

Oeiras, nasceu com o propósito 
de ser uma referência de quali-
dade e de inovação no ensino 
superior privado em Portugal. 
Desde então, a Atlântica tem 

ministrado licenciaturas nas 
áreas da Gestão, Ambiente e 

E
ste ano, na Futurália, a 
Atlântica irá apresen-
tar um novo desafio que 
reflete os novos tempos 
tecnológicos que se vi-

vem. Com recurso a HoloLens, 
os óculos de realidade aumen-
tada, a Atlântica irá apresentar 
as licenciaturas e os seus pla-
nos de estudo, bem como teste-
munhos interativos de alunos 
e professores, cujo intuito é 
apoiar os futuros profissionais 
a escolherem conscientemente 
o seu percurso. A aposta nesta 
nova tecnologia representa o 
que a Atlântica tem vindo a 
desenvolver em conjunto com 
o seu corpo docente, alunos e 
pessoal: uma escola universi-
tária focada na aprendizagem 
interativa com especial enfo-
que na relação entre academia 
e empresa, tendo sempre por 
base uma forte aposta na ino-
vação tecnológica.
A Atlântica – Escola Univer-

sitária de Ciências Empresa-
riais, Saúde, Tecnologias e En-
genharia, localizada na Fábrica 
da Pólvora de Barcarena, em 

ATLÂNTICA APRESENTA OFERTA 
com recurso a realidade aumentada
Instituição estará presente na Futurália, na qual irá expor as licenciaturas e planos de estudo em vigor, utilizando óculos HoloLens

A ATLÂNTICA NASCEU 
COM O PROPÓSITO DE 
SER UMA REFERÊNCIA 
DE QUALIDADE E DE 
INOVAÇÃO NO ENSINO 
SUPERIOR PRIVADO EM 
PORTUGAL

Território, TIC, Marketing, 
Contabilidade e Auditoria, Ges-
tão em Saúde, tendo acrescen-
tado a partir de 2014 a Engenha-

ria de Materiais e as Ciências de 
Engenharia Aeronáutica. 
Ainda detida pela EIA, SA – 

entidade instituidora –, e até ao 

ano passado unidade orgânica 
da Atlântica, foi criada em 2001 
a ESSATLA – Escola Superior 
de Saúde, com Licenciaturas 
em Enfermagem, Fisioterapia 
e Osteopatia.
Nos últimos anos, a Atlân-

tica mudou. A sua visão é agora 
transferir conhecimento da 
empresa para a academia, for-
mando licenciados e mestres, 
com competências realmente 
úteis à empresa e à indústria, 
mas que também permitam à 
instituição apoiar a empresa 
em projetos de investigação e 
desenvolvimento tecnológico. 
Através deste novo modelo de 
ensino e de gestão académica, a 
Atlântica marca a diferença no 
ensino superior em Portugal, 
privado e público.
O compromisso para com a 

inovação é uma peça central 
da atividade da Atlântica, de-
sempenhando um papel fun-
damental na forma como an-
tevê, prepara e tira partido das 
mudanças comportamentais e 
tecnológicas que ocorrem na 
nossa sociedade. 


