Entidades Particulares / Cidadãos

•

Da Associação de Ginásios de Portugal (AGAP) que em nome do Presidente da Direção cessante
agradece o bom relacionamento institucional entre a ASAE e esta Associação.

•

Da Obra da Rua/Casa do Gaiato de Miranda do Corvo/Coimbra da Obra do Padre Américo,
Instituição de Solidariedade Social, que agradece a entrega efetuada em dezembro pela Direção da ASAE
de várias unidades de brinquedos diversos para os Rapazes dessa Instituição.

•

Da Associação dos Comerciantes de Ourivesaria e Relojoaria do Sul, representada pela União
de Associações do Comércio e Serviços, Casa do Comércio, que agradece a disponibilidade, a presença,
a apresentação e os esclarecimentos prestados pela ASAE na sessão de esclarecimento realizada em
dezembro de 2015.

•

Da Comunidade Juvenil Francisco de Assis, instituição de solidariedade social que, em nome das
crianças, jovens e mães acolhidas nesta Instituição bem como da sua fundadora, Maria Teresa Serra
Granado, manifesta o seu agradecimento pelos bens doados pela ASAE e que desta forma contribuirá
para a melhoria das condições do acolhimento e para a concretização dos objetivos da instituição que
visam a integração e reintegração social.

•

Da Associação Portuguesa de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP) que agradece a
disponibilidade da ASAE na realização da sessão de esclarecimento sobre o Regime Jurídico da
Ourivesaria e Contrastarias- RJOC, decorrido no auditório do CINDOR. Esta associação salienta a utilidade
da sessão para os operadores económicos e para a ASAE, e entende que a proximidade entre a AORP e
a ASAE será uma mais valia que facilitará a regulação do setor da ourivesaria.

•

Da Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (AGROBIO) que agradece a participação, a
presença empenhada e o entusiasmo da ASAE no evento Terra Sã - Feira Nacional de Agricultura
Biológica, que contribuiu para fazer deste um evento único, vivo e participado.

•

Da Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca que refere no que toca à
fiscalização da aplicação das PIRC, não ter nada a apontar à ASAE, que dentro das limitações humanas
tem tido uma atuação muito positiva (in jornal de Negócios, pág. 14, de 10-11-2015).

•

Da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) que
felicita a ASAE e todos os seus colaboradores, no 10º Aniversário, pela grande competência e mérito, no
desempenho das suas funções.

•

De uma empresa privada que produz rolamentos agradece a colaboração e proatividade de toda a
equipa da ASAE pela ajuda no combate à contrafação.

•

Da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que apresenta um novo agradecimento pelo excelente
trabalho de desenvolvimento da ASAE em prol do combate ao jogo ilegal.

•

De uma Consumidora que agradece o esforço e empenho da ASAE numa averiguação sobre
compras online.

•

De uma Administração de Condomínios que agradece à ASAE a informação prestada.

•

Da Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV) que agradece o trabalho
desenvolvido pela ASAE na fiscalização ao consumo de álcool por menores.

•

Da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa que agradece à ASAE pelo excelente trabalho desenvolvido
em prol do combate ao jogo ilegal.

•

Da Santa Casa de Misericórdia de Cascais em agradecimento à ASAE pela doação de vestuário.

•

Da Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós que agradece a ASAE
enquanto entidade que colabora e apoia as empresas.

•

De um Instituto Superior particular, que agradece à ASAE a colaboração na ação de formação sobre
Regras Básicas da Segurança Alimentar.

•

Da Associação Portuguesa de Nutricionistas, pela disponibilidade, colaboração e contributo para o
enriquecimento na Sessão de Abertura do XIV Congresso de Nutrição e Alimentação.

•

Da Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes que agradece a presença da ASAE
como interveniente no 1.º Encontro Nacional do Setor das Janelas e Fachadas, sob o tema Mais
Reabilitação Urbana com Janelas.

•

Da Associação Figueira com Sabor a Mar que agradece a prestimosa participação da ASAE, na ação
de formação nas áreas alimentar e económica.

•

Da Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) que agradece a participação da ASAE no
Workshop desta entidade "Requisitos legais para o Setor Automóvel" realizado no dia 26 de setembro
no PEB em Braga. Realça ainda os efeitos positivos que terá na ação das empresas do setor automóvel.

•

De uma empresa do Setor Químico e Manutenção Industrial, que felicita a ASAE pela eficácia de
ações inspetivas na comercialização de herbicidas.
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