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T

odas as antevisões e previsões feitas para este ano de 2006 apontam para a continuação
das condições macro económicas já vividas, com maior ou menor intensidade, nos últimos
anos. Obviamente que há as versões mais optimistas assim como, inevitavelmente,
aquelas mais pessimistas.

Grandes Projectos...
Grandes Obras
Novas Tecnologias de
Impermeabilização
Membranas Autoadesivas

“Para o ano de 2006, o BCE prevê um crescimento económico de 2,2%, depois de uma expansão de 1,4% em 2004.
Daqui a dois anos a inflação deverá ascender a 1,6%, menos que os 2,2% estimados para este ano. As estimativas
assumem que o euro tenha uma valorização de 1,4 dólares em 2004 e de 1,29 dólares em 2005 e 2006.”

Plano de Emergência
Interno na Imperalum

Previsões do Banco Central Europeu, publicado a 2 de Dezembro de 2004 no Jornal de Negócios-versão online.

Breves

A ciclicidade bíblica referente aos períodos de abundância e de carência, assim como a voz
popular que afirma “não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe”, são verdades
incorruptíveis, mas os velhos ciclos económicos foram drasticamente alterados. As regras que
os definiram no decurso da segunda metade do século passado são improváveis à luz da
realidade actual.
As ameaças terroristas de larga escala, os sempre crescentes desequilíbrios económicos, sociais
e geográficos, a mudança sempre mais visível do “centro de gravidade” da economia mundial
cada vez mais influenciada pelos implacáveis crescimentos da China e da Índia; etc, etc.
Na verdade, vivemos um momento histórico! Um período de mudança.
Como em qualquer mudança, o que realmente fica é aquilo que de facto nos define: a nossa
ética, os nossos valores e princípios; enfim, aquilo que realmente somos.
Nós, na Imperalum, sentimos estes momentos de mudança como um período de oportunidades,
de fazer mais e de fazer melhor. De actuarmos a mudança sem abdicar daquilo que nos
define.
Neste ano de 2006 queremos continuar a estar ao lado e em apoio dos nossos parceiros clientes, fornecedores e colaboradores - sempre cumpridores dos nossos compromissos. Por
que é assim que realmente somos.
Desejos de um excelente 2006.
En
gº José Miguel Leonardo
Engº
Direcção Geral

Espanha
Imperinfo

Sapec - CNE - Setúbal

Construtora: Montiterras, SA
Aplicador: Bloco

curto prazo

Breves
Espanha
Imperkote-Nova Imagem
A partir do próximo mês de
Fevereiro, a Imperalum vai renovar a
imagem de um produto pilar da nossa
gama. Estamos a referir-nos ao
Imperkote, nome que já faz parte do
léxico da construção em Portugal e
que constitui uma referência no
mercado das emulsões betuminosas.
Assim as embalagens metálicas passarão a contar com uma
nova apresentação, permitindo assim
uma melhor leitura e visibilidade e
aportando-lhes modernidade.

Polaris W
orld
World
Trata-se de um um grupo empresarial,
com forte vocação na promoção
imobiliária dirigida essencialmente para
os fluxos turísticos ligados ao golf.
Contam já com a construção e exploração de 5 resorts, todos eles localizados
na zona Levante de Espanha – província
de Múrcia, donde o grupo é originário e
onde tem a sua sede social.
Com projectos de execução de elevados
níveis de qualidade, as impermeabilizações têm lugar de destaque, pelo que
se reveste de particular importância o
facto de estarem a ser utilizadas
membranas betuminosas de impermeabilização da Imperalum no mais recente
resort deste grupo, o Golf Resort LA
TORRE.
A impermeabilização está a cargo de uma
empresa de Cartagena, a Murimper, a
qual é cliente do nosso distribuidor em
Espanha, a Wanner y Vinyas.
Este impermeabilizador de Cartagena já
executou com sistemas de impermeabilização da Imperalum, o IKEA de Murcia
e o edifício de FIAT de Cartagena.

Página da Imperalum
www.imperalum.com
A Imperalum vai remodelar
integralmente a sua página WEB,
estando prevista a sua apresentação
no primeiro trimestre de 2006.
Esta remodelação tem por
objectivo melhorar substancialmente
este importante canal de comunicação com o mercado, transformando-o num amplo espaço interactivo de visita e consulta.
O projecto, que contará com
inovações ao nível da interacção
técnica, possibilitará ao mercado
níveis rápidos e eficientes de consulta
e informação no que respeita às áreas
de intervenção da Imperalum.

www.imperletter.pt

Personagens Notáveis Imperalum
A freguesia do Montijo, por ocasião
da efeméride do seu dia - 15 de Setembro
2005 - decidiu homenagear o nosso colega
Francisco Quendera, prestando-lhe um
tributo pelo seu percurso associativista ao
serviço da modalidade da canoagem.
Como atleta e fundador do primeiro núcleo
de canoagem do Montijo, como treinador
da modalidade, como responsável por ligar
o Montijo ao evento da Regata de Kayaks
durante a Expo 98 ou pela organização
desde 1993 da Regata de São Pedro, o
colega Francisco Quendera é credor desta
merecida homenagem enquanto incan-

sável promotor da prática da modalidade,
para benefício da juventude e do associativismo, ajudando a estreitar dessa
forma os laços afectivos entre o Rio Tejo e
a população do Montijo.
Bem Haja Companheiro!

Imperletter - Janeiro 2006; Edição e Direcção - Jorge Ramos / Carlo Almeida / Luís Henriques / Cláudia Costa; Propriedade - Imperalum - Zona Industrial
Pau Queimado - 2870-908 Montijo - Portugal - Tel.: (351) 212 327 100 - Fax: (351) 212 327 101 - www.imperletter.pt
Email: imperalum@imperalum.pt - www.imperalum.com - Periodicidade - Quadrimestral - Tiragem - 1000 Ex. - Distribuição Gratuita

