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Caros Amigos,

 Esta terceira edição da Revista Encontros surge 
precisamente um ano depois do lançamento desta publi-
cação. Como esperávamos a Revista Encontros tornou-
-se um dos mais importantes veículos de comunicação 
da AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arou-
ca, começando a cumprir o propósito da sua criação, 
ou seja, dar a conhecer a atividade da associação e dos 
seus associados à Comunidade Residente e à Diáspora 
Arouquense e Valecambrense.  
 Foi através das páginas desta revista que demos 
a conhecer o Projeto da AECA dirigido à Diáspora, que 
recordo consiste na realização de um conjunto de ações 
que visam aproximar estes nossos conterrâneos aos em-
presários instalados em Arouca e Vale de Cambra. Uma 
dessas ações, a missão a França e os Encontros Empre-
sariais que tiveram lugar em Paris, mereceram o desta-
que na segunda edição desta revista.  
 Esta terceira edição é dedicada à apresentação 
de um outro projeto da AECA a que designamos inicial-
mente por “Eco Casa – made in Arouca”. Este projeto 
consiste no desenvolvimento de um sistema construtivo 
modular tendo como principio o respeito pelas questões 
ecológicas e tomando como base os produtos, serviços 
e saber fazer das empresas associadas da AECA que 
aceitaram o convite da direção e se tornaram parceiras. 
 Durante o período de implementação o projeto 
passou por três distintas fases: uma primeira de estudo de 
mercado; a segunda de investigação e desenvolvimento 
e elaboração dos estudos das diferentes especialidades; 
e um terceiro que consistiu na execução do protótipo. 
 Aspeto diferenciador deste projeto e que traduz 
bem a confiança que todos depositam no seu sucesso, 
prendeu-se com o modelo de financiamento adotado, 
uma vez que os custos foram suportados por cada um 

dos parceiros, na respetiva proporção da intervenção, 
tornando possível quer o estudo e desenvolvimento como 
a construção da primeira casa.   
 Outro facto muito relevante e que não posso 
deixar de referir e agradecer prende-se com o protocolo 
estabelecido com a Câmara Municipal de Arouca, onde 
esta se compromete com a aquisição das três primeiras 
“Eco Casas Rural”, pois terá sido este compromisso que 
mais nos motivou para conseguir ultrapassar os muitos 
obstáculos que foram surgindo ao longo deste complexo 
processo criativo. 
 O “Eco Casa – made in Arouca” é um projeto 
de cooperação empresarial, que me atrevo a chamar de 
pioneiro em Portugal, contou com a participação de 18 
empresas associadas, teve o seu arranque em 2013 e 
volvidos cerca de dois anos, o seu resultado, será apre-
sentado ao público no dia 25 de Setembro em plena Fei-
ra das Colheitas.
 Deste projeto de I&D - Investigação e Desenvolvi-
mento em parceria, promovido pela AECA, a quem cou-
be abrir mais esta “janela de oportunidade” passível de 
potenciar o desenvolvimento económico da nossa região, 
resultou aquilo a que decidimos designar por “SISTEMA 
GOMOS”. O “Sistema Gomos” resulta assim de um pro-
jeto de I&D empresarial e consiste num sistema único de 
construção modular, evolutivo e que tem como estrutura-
-base o betão armado.
 Trata-se de um sistema que, tendo em conta as 
necessidades e exigências imediatas do mercado, permi-
te a conceção de várias tipologias e posterior ampliação 
da habitação, através da junção de “Gomos”. Permite, 
por exemplo, partir de um T1 e acrescentando “Gomos”, 
transformá-lo num T2, ou ainda, partir de um T2 e esten-
dê-lo até um T4.
 Mas a utilização deste sistema não se fica apenas 
pela construção de moradias, uma vez que poderá ser fa-
cilmente adaptado para aplicação em projetos de âmbito 
turístico ou mesmo em edifícios não habitacionais e para 
fins diversos.
 E assim sendo não podemos afirmar que o pro-
jeto está concluído, uma vez que estará em permanente 
atualização no sentido de responder aos constantes de-
safios do mercado e dos clientes, e também por via das 
evoluções tecnológicas, que na sua área de especializa-
ção, cada parceiro vai trazer e introduzir ao sistema. 
 Pese embora o empenho e esforço dos diretores 
e técnicos da AECA – Associação Empresarial de Cam-
bra e Arouca, este desafio jamais seria ultrapassado e 
os objectivos traçados dificilmente seriam atingidos sem 
o enorme estímulo prestado pela Câmara Municipal de 
Arouca e pela motivação e colaboração dedicada de to-
dos os parceiros e os seus colaboradores, daí aproveitar 
esta oportunidade para lhes agradecer na certeza de vir-
mos a partilhar juntos o sucesso do “Sistema Gomos”.    

Bruno Teixeira
Presidente da Direção da AECA
Farcimar - Soluções em Pré-Fabricados de Betão, SA.

“SISTEMA GOMOS – O resultado 
de um Projeto de Cooperação 
Empresarial”
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 Damos mais um passo, com a terceira edição 
desta revista, ao encontro dos empresários arouquen-
ses e valecambrenses, aqui e na diáspora. Com esta 
publicação, estamos mais próximos, em contacto, 
acompanhando a atividade do nosso tecido empresa-
rial, que, dentro e fora de portas, muito nos orgulha.
 Passo a passo, vamo-nos dando conta de que 
esta ação conjunta é eficaz. A parceria institucional, 
entre autarquias e empresários, através da associação 
que os representa, é frutuosa, e resulta numa relação 
de confiança mútua, fundamental para o desejado de-
senvolvimento económico da nossa região.
 A edição da revista «Encontros» que agora te-
mos nas mãos é uma prova disso mesmo. Não só o 
objeto gráfico, em si, mas o assunto que destaca: o 
projeto «Ecocasa», também conhecida como «Sistema 
Gomos». Trata-se de um dos dez finalistas do Prémio 
Nacional de Indústrias Criativas, o que diz bem da sua 
valia e do seu potencial. 
 Desde o primeiro momento que este projeto 
nos despertou o maior interesse, e foi nossa vontade 
fazermos parte dele, com o todo apoio possível. Re-
sultante dos contributos de uma equipa multidiscipli-
nar, desafia empresas de ramos diversos e de escalas 
diferentes possam trabalhar complementarmente num 
projeto comum.
 O «Sistema Gomos» permite, com rapidez e 
simplicidade, a montagem de uma habitação, de forma 
modular, com todos os acabamentos e infraestruturas 
necessários, e um design moderno. É, para nós arou-
quenses, motivo de enorme orgulho, porque se trata 
de um projeto que parte do «know how» local, mobiliza 
o empreendedorismo regional, e terá, acreditamos, um 
impacto nacional.

 É este, também, no fundo, o espírito que move 
os arouquenses, quotidianamente, e que está bem 
espelhado na génese da Feira das Colheitas, que vi-
vemos por estes dias. Não nos acomodamos com as 
facilidades, nem nos resignamos com as dificuldades. 
Antes procuramos, dia a dia, trabalhar arduamente 
para alcançarmos os nossos objetivos, superando-os a 
cada momento. Perante as dificuldades causadas pela 
II Guerra Mundial, soubemos transformar-nos, recupe-
rando o que de mais genuíno temos. Hoje, voltamos a 
ter a grande oportunidade de mostrarmos o melhor de 
nós, fruto de um trabalho conjunto, e que é absoluta-
mente diferenciador. É isto que nos distingue, enquan-
to povo. É este, acredito, o caminho a trilhar, perante 
os desafios da economia global.

José Artur Neves

Mensagem do Presidente da
Câmara Municipal de Arouca
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 Na última década, fruto da crise económica e 
financeira, o sector tradicional da construção civil teve 
um decréscimo acentuado na sua atividade, provocan-
do uma redução substancial da criação de riqueza, um 
aumento galopante do desemprego e o êxodo de cen-
tenas de milhares de portugueses que se viram força-
dos a procurar emprego noutros sectores de atividade 
e quase sempre fora das nossas fronteiras.
 A construção foi sempre um motor impulsiona-
dor da atividade industrial, e por isso mesmo a crise 
propagou-se a outros sectores de atividade.
 Felizmente é parte constante do ADN dos indus-
triais Cambrenses a capacidade de ultrapassarem as ad-
versidades, os obstáculos com que são confrontados.
 Ao longo das últimas décadas os empresários 
desta região, foram capazes de transformar os mo-
mentos de crise em momentos de oportunidade e de 
crescimento.
 O espírito empreendedor, a criatividade e a 
capacidade de inovação da nossa população e dos 
nossos empresários contribuí largamente para a pros-
peridade da nossa terra e crescimento económico do 
nosso país.
 O nosso concelho afirma-se industrialmente 
no sector da metalomecânica, na transformação de 
madeiras, na produção de lacticínios e na automação. 
Somos o berço nacional dos lacticínios e a capital do 
aço inox!
 Toda esta dinâmica empresarial existente per-
mite que Vale de Cambra se afirme na região, no país, 
e no mundo, como um concelho empregador, exporta-
dor e gerador de riqueza.

 Nesta edição da revista “Encontros” a AECA 
apresenta o projeto empresarial da “Ecocasa”, projec-
to inovador que é um forte incentivo para que os em-
presários participem nos novos desafios que advém da 
economia global.
 Este projeto direcionado para a construção mo-
dular apresenta ao mercado um produto inovador, fruto 
do empenho, da criatividade, do empreendedorismo.
 O concelho de Vale de Cambra sempre esteve 
e continuará preparado para contribuir para os desa-
fios da economia global.

José Pinheiro

Mensagem do Presidente da
Câmara Municipal de Vale de Cambra
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 Acompanhar o desenvolvimento e o aperfeiço-
amento do projecto no contexto do PNIC 2015 foi uma 
experiência duplamente interessante pois foi possível 
encontrar uma combinação única de um arquitecto 
empreendedor de elevado potencial com um Projecto 
consistente e suportado por parceiros empenhados e 
comprometidos e vão levar ao sucesso. Trata-se um 
mix que é raro encontrar pois junta vários factores crí-
ticos de sucesso em volta de uma ideia diferenciada.
 Essa ideia resulta num conceito, o “Sistema 
Gomos” que chamaremos abreviadamente ‘gomsis’ 
e que permite a construção de edifícios baseado em 
peças standard de betão armado com uma forma de 
gomos, produzidas em fábrica. Cada um dos gomos é 
transportado depois de ser completamente concluído 
em fábrica, sendo que o principal trabalho a realizar 
em obra é uma simples assemblagem dos mesmos. 
O ‘gomsis’ resulta de um projecto de I&D empresarial 
e consiste num sistema único de construção modular, 
evolutivo, em que, ao contrário do que é habitual neste 
tipo de construção, cada módulo sai de fábrica com-
pletamente pronto, incluindo todos os acabamentos 
interiores e exteriores e peças de mobiliário fixas. A 
montagem do edifício in loco faz-se em poucos dias, 
simplesmente assemblando estes módulos, traduzin-
do-se assim num sistema construtivo altamente com-
petitivo pela sua relação eficácia/custo.
 A inovação ‘gomsis’ assenta no facto de reu-
nir, cumulativamente, os seguintes três factores: (i) a 
construção de todos os componentes é completamen-
te concluída em fábrica permitindo uma montagem in 
loco em poucos dias; (ii)a modelação dos “gomos” 

permite o seu transporte de forma fácil e eficaz; e (iii) 
os projectos elaborados tendo por base o “Sistema 
Gomos” cumprem toda a legislação aplicável, desi-
gnadamente em termos de acessibilidades, sendo li-
cenciáveis inclusivamente para funcionar como habita-
ção permanente.
 Na minha opinião o ‘gomsis’ é um dos melho-
res e mais promissores projectos que tive ocasião de 
analisar nos últimos anos. O principal desafio será o 
encontrar formas de massificar e disseminar o concei-
to e replicar o modelo de negócio local com lógicas de 
licenciamento associadas.

Vítor Verdelho Vieira
Presidente da Necton S.A., administrador da A4F - Algae for Future, desenvolveu e 
participou em 38 projectos de I&D nos últimos 25 anos. Tem acompanhado e partici-
pado na gestão da área de empreendedorismo da Católica Porto nos últimos 15 anos, 
nomeadamente o SpinLogic.

Um projecto surpreendente e inovador
apresentado ao Prémio Nacional da
Indústrias Criativas 2015
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 O Sistema Gomos é um produto que se reveste 
de especificidades muito particulares desde o momen-
to da sua concepção até ao seu desenvolvimento. Tra-
duz o resultado do empenho de muitas empresas com 
um objetivo comum, representando um caso inegável 
de investigação em regime de parceria e um exemplo 
inspirador de trabalho em equipa. 
 Em 2013 foi-me lançado o desafio de desenvol-
ver o projeto de arquitetura deste sistema. Rapidamen-
te percebi que neste caso a arquitetura estaria muito 
para além do desenho do resultado final, traduzindo-se 
num processo e num esforço constante de coordena-
ção entre todos os envolvidos. Este fator tornou este 
trabalho único, pela exigência subjacente e também 
pela aprendizagem e experiência que me tem vindo a 
proporcionar. 
 Desde o primeiro momento, o objetivo era cla-
ro: aproveitar da melhor forma o que de melhor cada 
uma das empresas tinha para oferecer, ou seja, gerir o 
Know-how intrínseco de cada parceiro e, a partir daí, 
criar um produto  diferenciador e competitivo. Conse-
guimos, e a primeira unidade do Sistema Gomos, ago-
ra concluída, é a prova física disso. Este é um momen-
to importante e do qual toda a equipa se orgulha. Mais 
do que um ponto de chegada, é um ponto de partida.

Samuel Gonçalves
Arquiteto

Mensagem do responsável pela
arquitetura do sistema Gomos
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A arquitetura do Sistema
 O Sistema Gomos é um sistema para a cons-
trução de edifícios baseado em peças standard de be-
tão armado produzidas em fábrica – os “Gomos”. Ao 
contrário do que é habitual neste tipo de projetos, cada 
módulo sai da fábrica completamente pronto, incluindo 
todos os acabamentos interiores e exteriores, caixilha-
rias, instalações de água e eletricidade e até peças de 
mobiliário fixas.  A montagem do edifício “in situ” faz-se 
simplesmente assemblando estes módulos. 
 Podemos sintetizar todo o processo de cons-
trução em quatro fases essenciais: produção da estru-
tura, acabamentos/instalações, transporte e assembla-
gem. Não só as soluções técnicas  adoptadas como 
também o processo de produção desenvolvido entre 
as várias empresas parceiras, fazem com que seja 
possível a construção de um edifício em três meses, e 
a sua instalação in situ em poucos dias, com um perí-
odo efetivo de construção sete vezes inferior à média 
nacional (fonte: Estatísticas da Construção e Habita-
ção, INE, 2014). 

SISTEMA GOMOS 
SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR
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 A par desta rapidez e simplificação do proces-
so construtivo, destacam-se quatro fatores essenciais 
que caraterizam este sistema:

1 - As soluções ao nível de impermeabilizações, de re-
vestimentos, de isolamento térmico e de iluminação, 
permitem a obtenção de construções com classifica-
ção energética elevada, que se traduzem em edifícios 
de baixo consumo e, portanto, com um impacto posi-
tivo aos níveis ecológico e económico; o encaixe dos 
módulos configura um espaço em “túnel” onde se pro-
cessa um sistema de ventilação cruzada natural, não 
sendo necessário qualquer sistema adicional de clima-
tização, considerando o clima médio europeu; através 
da instalação de tubos solares e painéis fotovoltaicos 
é possível tornar estas  construções completamente 
independentes em termos energéticos.

2 - O tipo de produção desenvolvido, seriado e realiza-
do em ambiente de fábrica, traduz-se numa solução al-
tamente segura; os componentes são produzidos sob 
condições controladas em que todos os elementos 
construtivos são previamente testados, eliminando os 
riscos de patologias construtivas tantas vezes verifica-
dos na construção tradicional;

3 - Este sistema é flexível e evolutivo; se pretendermos 
aplicá-lo na construção de uma habitação é possível, 
por exemplo, adquirir uma tipologia T2 e, posterior-
mente, ampliá-la para T3 ou T4, dando resposta às ne-
cessidades dos utilizadores a cada momento; 

4 - Os projetos elaborados tendo por base o “Sistema 
Gomos” cumprem toda a legislação aplicável, designa-
damente em termos de acessibilidades.
 A conjugação dos referidos fatores faz deste 
um sistema construtivo único na sua relação eficácia/
custo, que responde claramente aos principais desa-
fios da construção modular: rapidez de produção, faci-
lidade de transporte e qualidade construtiva superior à 
da construção tradicional.

 A par das caraterísticas técnicas que guiaram o 
desenvolvimento do projeto desde o primeiro momento, 
a sua arquitetura foi pensada a partir da experiência do 
utilizador. Nesse sentido, afastamo-nos da rigidez e do 
aspeto industrial que tantas vezes caraterizam as solu-
ções modulares e procuramos uma arquitetura voltada 
para o uso doméstico e com alargadas possibilidades 
de personalização, não só ao nível das tipologias mas 
também dos revestimentos e acabamentos.
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Oportunidade de Mercado
 Depois de uma crise no sector da construção 
que atingiu grande parte da Europa, este cenário co-
meça finalmente a reverter-se. Como exemplo temos o 
caso de Portugal, onde pela primeira vez em 13 anos 
há um crescimento de novos fogos construídos: mais 
14,6% no primeiro trimestre de 2015 face a igual pe-
ríodo do ano passado. Ainda no mesmo período, des-
taca-se um crescimento de 48,5% nos empréstimos à 
habitação (fonte: CPCI). 
 Em simultâneo, o mercado do turismo cresce 
ano após ano por toda a Europa e em particular em Por-
tugal. Este mercado representa cerca de 5% do volu-
me de negócios a nível nacional, registando nos últimos 
dois anos um crescimento de 5,5%/ano (dados: Estudo 
da Central de Balanços do Banco de Portugal, Outubro 
de 2014). Nos últimos 10 anos foram criados 772 novos 
empreendimentos turísticos no país, que representam 
mais de 45 000 novas unidades de alojamento (quartos 
ou apartamentos turísticos). A manter-se a atual tendên-
cia, que seguramente sofrerá ainda uma variação po-
sitiva nos próximos anos em consequência dos novos 

quadros de apoios comunitários, criar-se-ão em média 
4500 novas unidades de alojamento por ano (dados: 
Deloitte, Atlas da Hotelaria 2015). Tendo em conta a 
versatilidade do Sistema Gomos e a possibilidade de 
funcionar como unidade de alojamento, isolada ou inte-
grada em empreendimentos turísticos, este representa 
seguramente um dos mercados em expansão em que 
este produto se poderá destacar.
 Foi sobretudo a pensar nestes públicos, cada 
vez com menos disponibilidade para derrapagens or-
çamentais e para problemas construtivos que possam 
acarretar custos, que nasceu o Sistema Gomos. E nes-
te momento, após a conclusão da primeira unidade, 
confirmamos que temos em mãos uma solução nova e 
competitiva, capaz de responder pragmaticamente aos 
desafios que o mercado da construção contemporâ-
neo nos exige.
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SDD - Soluções em Madeira
Zona Industrial S. Domingos, Lote 1 - Apartado 119 - 4541-909 AROUCA

Telf.: +351 256 949 570 | Fax: +351 256 948 194 | Email: sdd@sdd-lda.com | www.sdd-lda.com
www.facebook.com/sdd.lda

NAS FORMAS DA MADEIRA
CONSTRUÍMOS UM GRUPO DE SUCESSO!

Onde quer que esteja! O que quer que seja!
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 E se finalmente parecem não existir dúvidas de 
que a sustentabilidade já faz parte integrante da estraté-
gia “normal” das empresas, a verdade é que novos de-
safios vão surgindo, obrigando a um ajustar permanente 
e contínuo para se lidar com esta temática: o ambiente 
físico está a tornar-se cada vez mais imprevisível, a eco-
nomia global “interconectada” está a alterar as condições 
sociais e a inovação tecnológica está a transformar, radi-
calmente, a natureza do consumo e da produção.
 De acordo com a revista do MIT, a sustentabi-
lidade corporativa evoluiu da mera expressão de boas 
intenções para uma rede complexa de relacionamentos 
e actividades estratégicas e, ao se tornar mais global, 
mais facilmente as empresas se apercebem de que não 
podem trilhar um caminho eficiente sozinhas. E é atra-
vés destas redes estratégicas que os negócios conse-
guem ter acesso a recursos renováveis, evitar violações 
dos direitos humanos nas suas cadeias de valor ou mi-
norar, de alguma forma, os efeitos das alterações cli-
máticas. Assim, a palavra-chave do relatório deste ano 
é “colaboração” e foi sobre as várias dinâmicas a que 
se presta que foram inquiridos cerca de 3800 gestores 
e entrevistados vários especialistas em sustentabilidade 
espalhados pelos quatro cantos do mundo.

“é através destas redes estratégicas
que os negócios conseguem ter 
acesso a recursos renováveis”

SUSTENTABILIDADE 
E ECO-CASA “made in” AECA

COLABORAÇÃO ENTRE EMPRESAS 
= ECO-CASA “made in” AECA

 Aumentar a reputação das marcas, melhorar a 
inovação dos produtos e serviços, fomentar as trans-
formações do mercado e mitigar os riscos constituem, 
de acordo com a pesquisa, os mais importantes estí-
mulos para as colaborações relacionadas com a sus-
tentabilidade.
 A reputação da marca ou da empresa é, na 
maioria das vezes, o motivo mais forte listado pelos 
inquiridos para as parcerias de sustentabilidade: 78% 
dos executivos e gestores entrevistados consideram-na 
como muito relevante. Como seria de esperar, esta res-
posta é a indicada para alimentar o coro habitual de crí-
ticas que reza que as empresas apenas se preocupam 
com a sustentabilidade enquanto “fachada” em vez de a 
integrarem verdadeiramente nas suas estratégias. 
 Não foi o caso da Eco-Casa. Desde a ideia 
original até ao produto final desenvolvido e trabalhado 
pelos projectistas, pelos Arquitectos e pelos técnicos, 
tiveram sempre em linha de conta a sustentabilidade 
e a introdução dos componentes e dos materiais que 
mais se aproximam da sustentabilidade e das fontes 
renováveis.
 As empresas parceiras foram visitadas no iní-
cio do projecto e os materiais e produtos foram selec-
cionados tendo em linha de conta essa matriz.
 O produto final está aí para toda a gente ver e 
sentir os materiais, a envolvente e o cuidado com que 
foi realizado.
 Parabéns a todos os parceiros e a todos os in-
tervenientes neste inovador projecto Eco-Casa “made 
in” AECA.

Carlos Brandão
Vice-Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.
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   São sistemas ecológicos, onde a luz natural é 
captada e orientada através de tubo revestido,  
interiormente, por material extremamente reflector, 
que minimiza a dispersão dos raios e permite um 
fornecimento de luz a distâncias consideráveis, sem 
transmissão de calor ou frio.

 Fabricados com materiais robustos, 
são resistentes às mais severas condições 
metereológicas.

      De estudos realizados temos que em média cerca 
de 80% das horas de trabalho em ambientes fecha-
dos podem ser efectuadas com iluminação natural, 
contribuindo assim de forma directa para a redução 
do consumo energético e consequentemente para a 
melhoria da eficiência energética dos edifícios.

TUBO SOLAR 
Iluminação 100% Natural
www.chatron.pt

A lâmpada que não consome energia.
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Alfredo Pinho Seabra 
Soc. Unip., Lda.
“O projeto Eco-Casa é uma mais valia para o desenvolvi-
mento económico-social dos concelhos de Arouca e Vale 
de Cambra, traduzindo-se numa premissa de um futuro sus-
tentável, moderno e funcional, com garantia de segurança e 
qualidade.”
Alfredo Seabra

ECO-CASA PARCERIAS

Ardósias Valério & Figueiredo, 
Lda.
“A integração de produtos explorados e produzidos em 
Arouca, enriquecem a genuinidade do projeto”.

Manuel Valério

 

Arouconstrói - Engenharia 
e Construções S.A.
“Considero que este projeto se afigura como importante 
avanço pois assenta em três pilares, construção rápida, 
económica e de extrema qualidade.”

António Teixeira

Fontes, Ribeiro & Fontes, Lda.
“Estar continuamente a par das tendências de mercado de cons-
trução é uma postura que assumimos desde início e que nos tem 
permitido conseguir competitividade e adaptação ao mercado.
As fortes parcerias que mantemos com os principais fabricantes 
nacionais de materiais de construção e decoração têm contribuído 
em muito para disponibilizarmos soluções mais adequadas a cada 
cliente. Ser parceiro do projeto ”Gomos” a convite da AECA foi 
para nós ao mesmo tempo uma mais valia, por nos ter permitido 
acompanhar as tendências da construção e reforçar as parcerias 
com os nossos fornecedores e um privilégio por poder contribuir 
para um projeto que acima de tudo visa a união de esforços entre 
empresas de uma região e o seu desenvolvimento sustentado. Não 
podemos deixar de manifestar o nosso agrado pela forma como 
todos os parceiros se envolveram neste projeto e de reconhecer o 
mérito da AECA pelo arrojo da iniciativa.

António Fontes, Vitor Fontes e Alberto Ribeiro.
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Centro Médico de Arouca
Alto da Estrada, Bloco 3 R/C, Fracção A/B

Cód. Postal: 4540-194 Arouca
Telefone: 256 944 861 / 256 949 608

Fax: 256 948 172
E-mail: centromedicodearouca@gmail.com
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Arougranitos, Lda.
“Eco-Casa: Um impulso para o desenvolvimento económico 
arouquense. Sejamos eco consumidores.”

Fernando Andrade

Forestecorte Portugal 
Exploração Florestal, Lda.
“Abraçamos o projeto Eco-Casa porque o vemos como uma 
grande oportunidade de negócio.”

Ricardo Sousa e Carlos Pinto

 

GeoXL, Engineering 
& Innovative Solutions, Lda. 
“Mais uma demonstração clara da Iniciativa e Capacidade 
das empresas e do associativismo local em Pensar, Inovar 
e Concretizar.”

Agostinho Mendonça

HC - Hybrid Cube, 
Unipessoal, Lda.
“Considero um projeto arrojado e inovador na medida em que 
cada módulo sai de fábrica concluído tornando-se assim,  um 
Sistema de Construção, competitivo e apelativo à relação efi-
cácia/custo.
Julgo que se distingue pela modernidade, funcionalidade de 
adaptação e personalização de cada construção.”
Helder Couto

JPM Indústrias 
“JPM. Sempre um parceiro para a inovação.”

José Paulo Martins da Silva

 

 

A linha de crédito PME Crescimento 2015 possibilita o acesso a financiamento 
em condições mais favoráveis para o seu negócio. Conheça as 4 linhas 
específicas:
 Linha Micro e Pequenas Empresas
 Linha Fundo de Maneio e Investimento
 Linha Empresas de Elevado Crescimento
 Linha Crédito Comercial a Exportadoras

Não dispensa a consulta das condições dos produtos junto do Banco BIC.
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A linha de crédito PME Crescimento 2015 possibilita o acesso a financiamento 
em condições mais favoráveis para o seu negócio. Conheça as 4 linhas 
específicas:
 Linha Micro e Pequenas Empresas
 Linha Fundo de Maneio e Investimento
 Linha Empresas de Elevado Crescimento
 Linha Crédito Comercial a Exportadoras

Não dispensa a consulta das condições dos produtos junto do Banco BIC.

CHROMAGUIDE®, 1650 novas cores, exclusivas e inimitáveis.
Transforme uma tarefa impossível numa tarefa fácil. Agora já não tem de escolher as suas tintas 
taco a taco. Com 1650 novas cores organizadas de forma simples, o CHROMAGUIDE® foi criado 
especialmente para tintas de parede. Saiba mais sobre o CHROMAGUIDE® e outros materiais 
disponíveis em cin.pt ou em qualquer loja ou revendedor CIN.
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210x148_Chromaguide_AF15092015.pdf   1   15/09/15   10:58

Representante em Arouca
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Chatron, Lda.
“Num País sem grande tradição de união e colaboração 
entre empresas, este desafio da Eco-Casa ao conseguir
juntar mais de vinte empresas é, sem sombra de dúvidas, 
uma grande vitória Associativa.”

Carlos Brandão

D´Eiras - Construções, Lda.
“Um projeto arrojado e ambicioso que resultou da forte determinação e 
capacidade empreendedora da atual direção da AECA. 
A D’Eiras Construções, Lda. teve a honra e o privilégio de abraçar este 
projeto, tendo procurado dar o seu melhor contributo para o sucesso 
do mesmo.
A todos quantos estiveram envolvidos apresentamos os nossos mais 
sinceros parabéns e esperamos que a D’ Eiras Construções, Lda. pos-
sa continuar a colaborar com iniciativas desta natureza, que em muito 
distinguem e dignificam os concelhos de Arouca e Vale de Cambra, as 
suas empresas e os seus empresários.”
José Ferreira e José Coelho

Estofos Costa
“O projecto apresentado (Eco Casas made in Arouca), irá 
beneficiar  e valorizar, não só, os empresários da região as-
sim como poderá contribuir para o crescimento do turismo. 
Parece-nos algo inovador e sustentável para a nossa região. 
O trabalho articulado entre as várias empresas será também 
benéfico para uma melhor relação inter- empresarial arou-
quense.”
Nelso Costa

Farcimar - Soluções em 
Pré-Fabricados de Betão SA.
“O Sistema Gomos é um projeto inovador de construção 
modular, evolutivo com uma arquitectura contemporânea 
e imponente. Este sistema permite um enquadramento em 
qualquer ambiente uma vez que possibilita a escolha dos 
materiais de revestimentos, que de forma contrastante e 
apelativa, conjugam-se numa infinidade de opções que de-
finirá cada habitação como única, tendo sempre a mesma 
base geométrica os “Gomos” pré-fabricados de betão.”
Diana Silva

Climatização e Energia
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D`Eiras – Construções, Lda
Zona Industrial de S Domingos, Lote 14
4540-177 Arouca
Tel: (+351) 963060520| 966077793
e-mail: deirasconstrucoes@sapo.pt

construção civil | obras publicas | remodelação interiores | recuperação
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José Manuel Esteves 
- Plantas Ornamentais
“A Eco-Casa mostrou-se um bom exemplo do que a palavra 
sustentabilidade significa. É um projeto que alia a criativi-
dade, pela a utilização de materiais da região, mas também 
prima pela versatilidade sendo um tipo de construção mo-
dular.”
Zé Manel Esteves

Lousar, Aplicações de Ardósia e 
Xisto, Lda.
“Tratando-se de um projecto que não é inovador, é um projecto 
novo. E porquê? A ideia não é nova, mas a sua conceção e a con-
jugação de materiais neste tipo de projectos é novidade. Conjuga 
dois materiais ancestrais na construção que são a ardósia e a ma-
deira com uma outra mais recente que é o betão, um material muito 
versátil e está no topo como material estruturante.” 
Maurício Figueiredo

Movilar - Fernando Pinho 
Brandão, Lda.
 
“Eco-Casa, um projeto com pensamento local e ação glogal.”

Fernando Brandão

Polisport Plásticos, Sa.
“A aposta na sustentabilidade é cada vez mais uma preocupação 
do século XXI  e o tecido empresarial não pode ficar alheio a esta 
realidade. Os bidões de cortiça e  biodegradáveis da Polisport são 
um dos nossos produtos sustentáveis, já disponíveis no mercado, e 
concretizam a nossa aposta neste tipo de tecnologia.
Aproveito para congratular a AECA e todos os envolvidos pela im-
plementação desta ideia materializada agora no “Sistema Gomos”.”

Pedro Araújo

Santos Duarte & Dias, Lda.
“O projeto Eco-casa é: Para as empresas participantes na sua execu-
ção uma excelente oportunidade de negócio e de poder mostrar toda 
a sua capacidade atendendo ao caracter evolutivo e de inovação exis-
tente na sua construção. Para os clientes uma oportunidade de ter uma 
casa versátil, construída com materiais de elevada qualidade, a bom 
preço e com prazos de execução magníficos. Para a AECA uma oportu-
nidade de poder mostrar toda a capacidade das empresas associadas 
e a sua própria capacidade em promover a criação de sinergias entre os 
seus associados que, penso eu, serão muito uteis, neste e em futuros 
projetos.” 
Marcelo Soares

LOUSAR
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Instalação de Tubos 
solares Chatron em 
indústria gráfica

A Chatron concluiu recentemente a ins-
talação de 24 kits de tubos solares TS 
530 em indústria gráfica na região de 
Lisboa. Conjuntamente com os tubos 
solares foram instalados os sistemas 
Led-In integrados da Chatron (no inte-
rior dos tubos solares), permitindo ilu-
minação 24 Horas por dia a partir dos 
difusores solares. Aplicação minima-
lista (sem necessidades de mais lumi-
nárias à vista), esteticamente discreta 
e com óptima performance derivado à 
qualidade dos leds utilizados no pro-
cesso (Leds Osram).

Farcimar: Mais uma obra 
em França

Concluído o fornecimento de mais uma 
obra em França, “Supression du passa-
ge à niveau nº 3 bis - Le Coudray”, na 
região de Normandia. 
Foram aplicadas as soluções pré-fabri-
cadas Farcimar S.A. na execução dos 
muros de suporte e galerias tipo box-
-culvert.

Projeto Comércio 
Investe

Promotores do Projeto 
Comércio Investe-Arouca 
reúnem na sede da AECA 
A 9 de Setembro teve lugar uma reunião de 
trabalho com a participação dos promoto-
res do projeto Comércio Investe – Arouca. 
Esta reunião teve como propósito o desen-
volvimento do portal do comércio eletrónico 
e de uma imagem de marca para o comér-
cio de Arouca.
O portal complementa os investimentos 
realizados nos estabelecimentos comer-
ciais aderentes, executados no âmbito da 
candidatura conjunta ao IAPMEI desen-
volvida pela AECA num investimento de 
574.404,06 €.

Lojas intervencionadas:
            

Talho Central Jorge Gonçalves 
Teixeira

          

Maridu Maria Dulce Brandão - Uni-
pessoal, Lda.

Casa Reizinho Maria Clara Bar-
bosa Gomes

Seabra & Oliveira, Lda.

HC Alarmes Hybrid Cube Unipes-
soal, Lda.

AECA ATIVIDADES E EMPRESAS EM NOTÍCIA

Loja Comunicações Alcino Bar-
bosa - Unipessoal, Lda. 



29Encontros

Arouca
Avenida 25 de Abril - 4540-102 Arouca
Telefone 256 940 060
Email arouca@creditoagricola.pt
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Talho Avenida Carlos Manuel 
Gonçalves Teixeira

Talhos Capela, Lda.

Alkimias Bolo e C&a.

Supermercado Cavadinha 
Adriano de Sousa e Filho, Lda.

Ourivesaria Esteves, Lda.

Tem Tudo Luís Carlos Pereira Ro-
drigues

Arouconta Contabilidade Repre-
sentação e Gestão, Lda.

Polisport: Vence prémio 
internacional

Gruppy Junior ganhou o prémio de 
acessórios 2015 na Eurobike 2015.
Parabéns a toda a equipa da Polisport!

Comércio Investe – Vale 
de Cambra - Aprovada 
candidatura conjunta da 
AECA 

A candidatura, promovida pela AECA, 
foi aprovada no dia 22 de julho de 2015 
e permitirá o investimento no valor glo-
bal, de mais de meio milhão de euros 
(584.813,02€).
As empresas do comércio envolvidas 
no projeto, irão investir em imagem, 
marketing digital, tecnologias, obras, 
equipamentos e mobiliário, e serão 
também as beneficiárias diretas dos in-
vestimentos conjuntos que a AECA vai 
executar no âmbito do presente projeto, 
que envolverão, entre outros, a criação 
de um portal eletrónico e de uma ima-
gem de marca para o comércio de Vale 
de Cambra.

Sistema Gomos partici-
pou no Prémio Nacional 
das Industrias Criativas

O Sistema Gomos integrou a lista dos 
dez finalistas da edição 2015 do Pré-
mio Nacional das Indústrias Criativas.
O “Prémio Nacional Indústrias Cria-
tivas – Super Bock/Serralves” é uma 
iniciativa da Unicer Bebidas, S.A. e da 
Fundação de Serralves, em parceria 
com a ADDICT – Agência para o De-
senvolvimento das Indústrias Criativas, 
Agência Nacional de Inovação, ANJE, 
BPI, ESAD, Fundação da Juventude, 
IAPMEI, Brand New Box, Universidade 
Católica – Escola das Artes e Universi-
dade do Porto.
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Chegou o “Manjar das 
Oliveiras”

No lugar da Farrapa, junto da zona in-
dustrial, no dia 17 de julho abriu portas 
um novo restaurante: o “Manjar das Oli-
veiras”.
Com capacidade para mais de 100 
pessoas, o restaurante prima pela gas-
tronomia  regional, com especialidades 
como: “Vitela assada no forno a lenha”, 
“Bacalhau com Migas” e “Espetadas de 
lulas com gambas”. Os “Castaroucos”, 
doce regional de castanha de Arouca, e 
as tradicionais ”Rojoadas” são também 
pontos de interesse gastronómico. 

Passadiços do Paiva

Foto de Avelino Vieira

A Direção da AECA esteve representa-
da na inauguração dos Passadiços do 
Paiva (20 de Junho), fazendo o trajeto 
completo desde a praia da Espiunca até 
à praia do Areinho (8 Km).
Trata-se de uma obra emblemática e uma 
mais valia turística que atrai mais turistas 
e mais negócios aos nossos associados 
do comércio e serviços.  Um investimen-
to com enorme impacto na economia 
local. O Arouca Geopark é um territó-
rio de turismo ativo, em que o rio Paiva 
assume uma importância decisiva. Ago-
ra, é possível caminhar ao longo de um 
percurso, sobre a margem esquerda do 
rio, num contacto direto com a natureza, 
descobrindo paisagens e lugares de be-
leza impar, e que, até há pouco tempo, 
estavam praticamente inacessíveis.

FORMAÇÃO
Segurança na condução 
de Empilhadores

Todas as operações com máquinas, sen-
do elas de movimentação ou de elevação 
de cargas são manobras que devem ser 
sempre efetuadas por manobradores ex-
perientes e portadores de certificado de 
formação profissional. AECA desenvol-
veu uma ação de formação em Seguran-
ça na Condução de Empilhadores, que 
decorreu durante o mês de junho nas ins-
talações da empresa associada Farcimar, 
S.A. em Chave. Participam ainda nesta 
formação as seguintes empresas: Tec-
nobento, Lda., Farcimar, S.A., Portugal 
Alves, S.A., ABSoares, Lda., Rodama, 
Lda., Serralharia Américo Alves Unipes-
soal, Lda., Districavadinha, Lda., Adriano 
Sousa & Filho, Lda.

AECA reúne em
Assembleia Geral
Vale de  Cambra

A reunião teve lugar a 8 de junho nas 
instalações da Biblioteca Municipal de 
Vale de Cambra, para aprovar o Relató-
rio de Contas de 2014, e, votar o Plano 
de Atividades e Orçamento para o ano 
de 2015.
Com um orçamento de setecentos e 
quarenta e oito mil euros, a AECA apre-
sentou um Plano de Atividades que me-
receu aprovação consensual dos pre-
sentes. 
Foram apresentados os diversos servi-

ços, cada vez mais solicitados pelos as-
sociados, tendo sido referenciados os 
vários protocolos disponibilizando dife-
rentes serviços.  Também foi realçada 
a formação profissional, respondendo 
às necessidades formativas dos vários 
setores do tecido empresarial.
A maior fatia do orçamento vai para o 
projeto Comércio Investe - Projeto de 
Incentivo à Modernização do Comércio 
Tradicional a decorrer em Arouca. Este 
orçamento inclui também, parte do in-
vestimento contemplado em sede de 
candidatura ao Comércio Investe, ela-
borada para Vale de Cambra.
A Diáspora Empresarial é também um 
projeto de relevo, com o objetivo de mos-
trar/divulgar o território, o seu património, 
os seus produtos, as suas empresas.
No que respeita às Câmaras Municipais 
de Arouca e Vale de Cambra, a AECA, 
conjugará esforços e dará continuidade 
às reuniões/projetos conjuntos, promo-
vidos no âmbito das políticas dinâmicas 
de desenvolvimento da região.

Sessão de sensibilização 
– Ambiente e Segurança 
na Hotelaria e  Restaura-
ção – Obrigações Legais.

A sessão foi organizada (4 de Junho) 
pela Câmara Municipal de Arouca, e 
teve como público – alvo os empresá-
rios do setor da hotelaria e restauração. 
O evento decorreu no auditório da loja 
interativa de turismo de Arouca e con-
tou com o apoio da Associação Empre-
sarial de Cambra e Arouca.
Participaram na sessão a AHRESP – 
Associação da Hotelaria, Restauração 
e Similares de Portugal e a ACT - Auto-
ridade para as Condições do Trabalho.
Do programa constaram as principais 
obrigações legais a nível ambiental e as 
principais obrigações legais em matéria 
de segurança, higiene e saúde no tra-
balho, referentes ao setor.
A AECA disponibiliza-se  como enti-
dade interlocutora para auxiliar os em-
presários a tratar destas matérias, co-
locando os serviços da Associação ao 
dispor das várias solicitações.
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Quinta d’Arrochada

Foi inaugurada a 30 de maio último a 
“Quinta d’Arrochada”, situada no lugar 
da Arrochada, em Chave. Um novo es-
paço, idealizado por Júlio Silva e Goreti 
Portugal, “preparado para receber os 
mais variados tipos de eventos”.
Com capacidade para cerca de 100 
pessoas, esta quinta “aposta na cozi-
nha tradicional”, “Os pratos regionais 
ganham uma nova apresentação e no-
vos formatos”. A Quinta é uma novi-
dade na freguesia e, rodeada por uma 
bela paisagem, constitui um ponto de 
atração do concelho arouquense. 

Concurso Jovens 
Empreendedores em 
Arouca 2014/2015  
 

Promovido pela ADRIMAG, no âmbito 
do Projeto AroucaInclui, em parceria 
com a Câmara Municipal e com a cola-
boração da AECA e dos agrupamentos 
de escolas de Arouca e Escariz, o Con-
curso pretende incentivar os alunos de 
ensino secundário a refletirem de forma 
criativa sobre uma ideia de negócio.
O desafio lançado foi abraçado por 12 
grupos de alunos, que após a conver-
são das suas ideias em papel, apresen-
taram e tentaram “vender” as mesmas 
ao público presente e especialmente ao 
júri do concurso. Carlos Brandão, vice 
presidente da AECA, representante da 
empresa Chatron, integrou o júri.  A 
sessão contou ainda com a participa-
ção de Carlos Azevedo, Diretor Aca-
démico do IES, que motivou os alunos 
para atitudes empreendedoras.

Encontros Empresariais, 
Perspetivas Locais
1ª Edição   

Teve lugar a 29 de maio, a sessão de 
informação sobre as medidas de apoio 
ao emprego e ao investimento, dirigida 
a empresários, promovida pela ADRI-
MAG, no âmbito do projeto AroucaIn-
clui, em parceria com a Câmara Muni-
cipal de Arouca/GIP, a AECA, o IEFP e 
a VougaGeste.
Na sessão, os empresários debateram 
os apoios à contratação disponíveis no 
momento, as perspetivas em relação 
ao Programa Portugal 2020 e trocaram 
experiências, dúvidas e anseios relati-
vamente aos compromissos e às regras 
de acesso às medidas de apoio.
Carlos Brandão, gerente da empresa 
Chatron, Lda., e Vice - presidente da 
AECA, apresentou algumas considera-
ções finais sobre a sessão e informou 
os presentes de que a AECA e a ADRI-
MAG irão desenvolver mais sessões de 
informação para empresários, à medida 
que os novos programas de apoio se-
jam divulgados, dando continuidade ao 
Ciclo Encontros Empresariais, Perspe-
tivas Locais.

O Uso Eficiente da Água 
e a Eco-inovação na 
Indústria

O uso eficiente da água e a eco ino-
vação na indústria» foi o título do semi-
nário promovido pela AEP (Associação 
Empresarial de Portugal) em parceria 
com a AECA (Associação Empresarial 
de Cambra e Arouca), que decorreu  
21 de maio, no auditório Maria Isabel 

Leite Martins, na sede da junta de fre-
guesia de Escariz – Arouca.
A água é, em numerosos setores de ati-
vidade económica, um importante fator 
de produção. 
Torna-se necessário garantir, um uso 
eficiente, racional e parcimonioso deste 
recurso, fazendo desse desígnio uma 
das linhas orientadoras das estratégias 
das empresas de sucesso.
A adoção de modos de produção mais 
eficientes e responsáveis que reduzam 
os impactos ambientais, tornam as em-
presas mais competitivas.
Foram apresentadas várias propos-
tas de projetos no sentido de evitar o 
desperdício de matérias-primas e de 
energia proporcionando às empresas 
ganhos de produtividade e acrescida 
competitividade. Três dezenas de par-
ticipantes estiveram presentes neste 
evento, contando com empresários de 
Arouca, Vale de Cambra, S. João da 
Madeira, Stª. Maria da Feira e Oliveira 
de Azeméis. 

Reunião das Comissões 
Nacionais da Unesco 
em Arouca   
 

O Arouca Geopark colheu a reunião 
das Comissões Nacionais da Unesco, 
com o objetivo de debater e clarificar o 
«Programa Global Geoparks Unesco».
A convite da Associação Geopark 
Arouca e da Câmara Municipal de 
Arouca, a direcção AECA participou na 
visita cultural e jantar de encerramen-
to do 1º dia da reunião das Comissões 
Nacionais da Unesco.
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A AECA na inauguração 
da nova “Loja da Visão” 
em Arouca. 

A AECA esteve presente na inaugura-
ção da nova “Loja da Visão” em Arouca, 
a 16 de maio de 2015. Mais um espaço 
para servir a população local. Muitos pa-
rabéns por terem dado mais este passo. 
SUCESSO é o desejo da AECA para 
toda a equipa da Loja da Visão.

Pinguça - Inauguração 
de Destilaria 

Com a presença do Secretário de Es-
tado e do Desenvolvimento Regional, 
Castro Almeida e o do Presidente da 
Câmara Municipal de Arouca, Artur 
Neves, a AECA esteve presente na 
inauguração da destilaria da empresa 
Pinguça, em Alvarenga, no passado dia 
9 de maio.
Parabéns pelo projecto, pelo empenho, 
por acreditarem e acima de tudo por 
concretizarem.SUCESSO é tudo o que 
a AECA pode desejar a este grupo de 
jovens empreendedores. 
Um brinde à PINGUÇA.

AECA reúne com os 
comerciantes da vila de 
Arouca

 No passado dia 29 de abril 
teve lugar no restaurante Manjar de 
Arouca, em Arouca, o jantar temático 
organizado pela AECA, juntando os co-
merciantes do centro histórico da vila 
de Arouca.
Esta iniciativa da AECA, levou para dis-
cussão alguns desafios que o setor do 
comércio enfrenta.
Face às exigências atuais do mercado, 
visando a promoção do comércio tradi-
cional, sua revitalização e dinamização, 
foram apresentadas algumas propostas 
de atividades conjuntas, tendo sido dis-
cutido um pacote de ações distribuídas 
ao longo do ano, para valorizar Arou-
ca e atrair consumidores, dando maior 
visibilidade ao comércio tradicional, 
estimulando a fidelização dos clientes 
atuais e cativando outros mais.
Foram ainda discutidas algumas es-
tratégias de atuação, com atividades a 

envolverem os diversos agentes locais, 
reforçando o associativismo.
Com esta reunião a AECA pretende 
conjugar esforços e obter junto dos 
vários poderes, os meios necessários 
para a resolução dos vários problemas 
do tecido empresarial, concretamente 
do setor do comércio.

Missão Empresarial a 
França - Mais de 60 em-
presários em Encontro 
da AECA em Paris   

Construção, logística e tecnologia 
portuguesas representadas em 
França
Foram mais de 60 os empresários por-
tugueses e luso-franceses que se reuni-
ram em Paris, entre 21 e 23 de abril. Ao 
longo de três dias, a capital francesa foi 
a anfitriã de mais um encontro empre-
sarial organizado pela AECA, Associa-
ção Empresarial de Cambra e Arouca, 
que desta forma fomentou o contacto 
direto entre os seus associados e o te-
cido empresarial luso-francês.
A iniciativa contou, ainda, com a pre-
sença e intervenções dos representan-
tes das câmaras municipais de Arou-
ca e Vale de Cambra, Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP Portugal Global), Câ-
mara do Comércio e Indústria Franco-
-Portuguesa (CCIFP), Caixa Geral de 
Depósitos bem como do Consulado-
-Geral de Portugal em Paris, local onde 
decorreu a reunião de trabalho.
Esta iniciativa promoveu ainda a partilha 
de conhecimentos e partilha de siner-
gias com os empresários, com o Con-
sulado e com a Embaixada permitindo 
vários e bons negócios.
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