AIPAN concretiza Protocolo para Realização de Análises Laboratoriais
Mais uma VANTAGEM para os nossos associados
Estamos cada vez mais perto dos interesses e necessidades dos nossos
associados. Para além de todas as vantagens que têm vindo a ser disponibilizadas, a AIPAN estabeleceu um protocolo no âmbito da realização de
análises laboratoriais (Análises a Alimentos; Análises a Águas; Análises a Superfícies; Análises a Operadores; Análises do Ar interior).

APROVEITE PARA…
Cumprir a legislação vigente, validando e verificando a implementação do
Sistema HACCP; Verificar a conformidade dos seus produtos; Testar a higienização das superfícies, utensílios e higiene dos manipuladores; Controlar a
qualidade da água e do ar interior.
QUAIS SÃO AS VANTAGENS?
Preços competitivos; Certeza de usufruir de serviços prestados por um
laboratório de qualidade e confiança, acreditado pelo IPAC; Aconselhamento
e serviços à medida da sua empresa; Atribuição de vales de desconto de 20€
por cada 200€ de serviços liquidados.
COMO POSSO ADERIR?
- O protocolo é válido para associados com
a situação regularizada perante a AIPAN.
- Solicite a ficha de inscrição à AIPAN.
- Envie a inscrição, devidamente preenchida,
para o Departamento de Nutrição da AIPAN.
O envio poderá ser por carta, fax (22 831 51 49)
ou e-mail (nutricao@aipan.pt).

APRESENTAÇÃO

ARQUITECTURA

COMUNICAÇÃO

Considerando a necessidade dos
associados da AIPAN no acompanhamento nos serviços de arquitectura,
engenharia, fiscalização e licenciamento
dos seus estabelecimentos, a AIPAN
firmou um protocolo com a csptd arquitectura e comunicação, lda.
oferendo preços reduzidos para os
serviços solicitados.
A importância dada ao processo
criativo e técnico é indissociável do
rigor na gestão dos projectos, compromisso que visa assegurar o cumprimento de prazos e orçamentos em
cada trabalho.

Projectos de Arquitectura - estudos,
licenciamento, execução e fiscalização
Projectos de Engenharia de Estruturas
Consultoria
Assistência Técnica
Instalações e Equipamentos Eléctricos
Instalações e Equipamentos Mecânicos
Instalações de Águas e Esgotos
RSECE - Regulamento dos Sistemas
Energéticos e de Climatização de Edifícios
Segurança Integrada
Infra-estruturas de Telecomunicações
em Edifícios
Projectos Acústicos
Levantamento de edifícios, por laser
e/ou fotogrametria
Legalizações

Simulação 3D, imagens e vídeo
Produção vídeo
Fotografia 360º
Suportes multimédia
Maquetas
Fotografia aérea - www.verdecima.com
Fotografia de estúdio
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