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PUB

A COLEÇÃO DE BANHO DESENVOLVIDA POR SI

Aberto ao sábado à tarde 
www.fonteseribeiro.pt

O SEU ESTILO ,  O SEU ESPAÇO DE BANHO

A Roca apresenta a coleção Inspira, que define um novo conceito para espaços de banho. Com três formas base - Round, Soft e Square,  
escolha a que melhor define o seu estilo ou combine-as simplesmente entre si. O resultado será sempre belo e harmonioso. 

Descubra a coleção Inspira, para um espaço de banho com o seu toque pessoal.
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Um dos objectivos  da AECA para este man-
dato é pegar nessas redes e nesses jovens, jun-
tar à rede AECA e começar a trabalhar, constru-
indo uma rede mais forte e mais virada para a 
prática, onde os jovens possam desenvolver em 
ambiente real e prático as suas ideias e os seus 
projectos, devidamente enquadrados nas estra-
tégias das empresas e acompanhados pelos ges-
tores e/ou pelos empresários.

Outra possibilidade será a de eles próprios 
lançarem as suas ideias de negócios, promo-
vendo os seus serviços e/ou produtos  junto das 
empresas da região, alastrando posteriormente  
ao País e ao mundo, contando para tal com os 
centros de acolhimento empresarial que estão 
para surgir na nossa região.  Um bom exemplo 
disso mesmo é o centro de acolhimento empre-
sarial de Escariz que o Municipio de Arouca está 
a promover e a levar a cabo em colaboração com 
a Uptec. 

O papel da AECA é o de fazer a ligação e 
criar pontes de contacto entre essas startups  
e as empresas da região. Achamos que estas 
tornarão mais robusta a nossa economia e as 
nossas empresas com a introdução de alguma 
dose de irreverência. Esta poderá espicaçar e dar 
adrenalina às empresas tradicionais para que es-
tas não se acomodem e se tornem mais criativas 
e mais competitivas no mercado global.

O dia aberto da empresa é outro  dos projec-
tos que a AECA pretende implementar. Servirá 
para as empresas se darem a conhecer e simul-

Apesar das encruzilhadas e dos muitos dile-
mas actualmente existentes em Portugal e na 
Europa, sinto esperança no ar! 

Foi com base nessa esperança que aceitei as-
sumir a Presidência da Direcção da AECA para 
este mandato.

De facto, e apesar da crise, da instabilidade 
financeira, da instabilidade politica, da instabi-
lidade do euro, da instabilidade mundial, existe 
esperança e as gerações mais novas estão aí 
cheias de saber em novas tecnologias, a domi-
narem as web  com a ponta dos dedos, e pron-
tas a “revolucionar” as empresas, assim lhes 
seja dada uma oportunidade.

É por isso que definimos que  este mandato 
na AECA irá ser muito virado para o apoio à en-
trada desta nova geração no mundo das nossas 
empresas, contribuindo para que estas dêem o 
salto tecnológico que necessitam para começa-
rem ou aumentarem a produção com marca 
própria e para avançarem ou para aumentarem 
a sua taxa de exportação.

Esta esperança vem sendo traduzida quer em 
Arouca quer em Vale de Cambra com grupos de 
jovens que não se sentem confortáveis ficando 
nos seus cantinhos nos grandes centros urbanos 
de Porto, Lisboa, Londres, Paris, Berlim, etc, mas 
que querem manter um relacionamento muito 
estreito com a sua terra Natal  e que para tal cria-
ram os seus próprios eventos e as suas próprias 
redes de trabalho a nível local e regional quer 
em Arouca quer em Vale de Cambra. 

25 anos passaram!
Celebramos e
seguimos em frente!

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.
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taneamente para que possam captar futuros 
colaboradores. Ao verem a empresa por dentro, 
ver a sua tecnologia e a sua dinâmica, estes po-
dem sentir-se motivados  a quererem trabalhar 
numa empresa como aquela.

Outras ideias serão colocadas em marcha e 
anunciadas a seu devido tempo.

Continuaremos também a apoiar o sector do 
comércio quer em Arouca quer em Vale de Cam-
bra, sendo que esta última conta já com  o pro-
jecto  comércio invest  em plena execução.

O sector da restauração e do turismo serão 
também alvo da atenção desta Direcção. O clus-
ter do turismo dentro da AECA poderá ser uma 
realidade devido ao alargamento e ao aumento 
do potencial número de estabelecimentos ader-
entes à nossa associação.

Finalmente e para terminar quero deixar uma 
palavra de agradecimento e reconhecimento 
pelo trabalho realizado ao longo destes 25 anos 
por esta Associação, pelas antigas equipas di-
rigentes.

Para todos vai uma palavra de esperança.  
Quando sentimos esperança no ar, o mundo não 
está para acabar!

Mãos à obra!
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As Direcções encabeçadas pelo Vitor 
Alegria, pelo Sr. Augusto Amorim, pelo Sr. 
António Silva e pelo Bruno Teixeira, fizeram 
um percurso, nem sempre fácil, desta Asso-
ciação até aos dias de hoje. Nós esperamos 
continuá-la e dar-lhe mais força quer aumen-
tando a nossa actividade no Município de 
Arouca quer reforçando a nossa actividade 
e a nossa presença no Município de Vale de 
Cambra que tão bem nos tem acolhido nes-
tes últimos dois anos.
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características de que podemos orgulhar-nos. É, 
portanto, mais do que justo que nos sejam con-
cedidas oportunidades para expandirmos o que 
já temos de bom.

Assumimos, portanto, a parte que nos cabe. 
Proporcionar as melhores condições possíveis 
para que os empresários possam fazer a sua 
parte. Chegou a hora, portanto, de os poderes 
públicos nacionais resolverem, definitivamente, 
esta questão. E isso é algo que nos une, de for-
ma inequívoca.

A quadra que já vivemos apela-nos par-
ticularmente ao sentimento de partilha, de 
solidariedade, de união. Aproveitando a oca-
sião para desejar a todos um Feliz Natal e 
um Ano Novo cheio de objetivos superados, 
desejo também um excelente mandato aos 
novos órgãos sociais da AECA, convicto de 
que continuaremos a trabalhar, unidos, em 
prol do desenvolvimento económico deste 
território ao qual estaremos sempre ligados.

A vida é feita de ciclos, e a AECA está, neste 
momento, a iniciar um novo ciclo que, espera-
mos, seja próspero, dinâmico e aberto ao diá-
logo, como já vem sendo hábito entre ambas as 
instituições. Com o alargamento da sua área de 
intervenção, a AECA é, hoje, um parceiro funda-
mental na dinâmica económica dos municípios 
de Arouca e Vale de Cambra, quer seja como 
porta-voz dos seus associados, quer como im-
pulsionador de medidas que os beneficiam.

No caso concreto de Arouca, ser empresário 
é, quase literalmente, lançar-se numa aventura 
de risco. Embora próximos do litoral, estamos 
bastante limitados em termos de mobilidade, 
seja de matéria-prima, de produto final ou até 
mesmo de mão-de-obra. Mas, ainda assim, 
temo-nos afirmado, nacional e internacional-
mente, em vários nichos de mercado, assumindo 
mesmo, em alguns casos, posições de liderança 
ao nível das soluções inovadoras encontradas e 
das tecnologias de ponta utilizadas. E este po-
tencial de conhecimento é algo que ninguém 
pode tirar-nos.

Neste ponto, em particular, Arouca tem pro-
tagonizado uma dinâmica muito interessante, 
sobretudo no contexto particular do Entre Douro 
e Vouga. Razão pela qual temos assumido a úni-
ca posição pública possível, em matéria de mo-
bilidade. Nós temos feito a nossa parte, e os em-
presários, em concreto, têm sido fundamentais. 
Empreendedorismo, inovação, resiliência, com-
petitividade. São apenas quatro das inúmeras 

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal
de Arouca

José Artur Neves
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A AECA assume ainda um papel preponde-
rante na captação de investimentos e de novas 
oportunidades de negócio para os seus asso-
ciados, assumindo como uma ponte vital entre 
quem está no terreno e os meios de decisão. 
Cada vez mais, a internacionalização é o cami-
nho que as empresas devem trilhar, buscando 
novos mercados, onde mais do que a quanti-
dade é a qualidade dos nossos produtos que nos 
faz vingar. Aqui, a AECA é o ponta-de-lança de 
uma estratégia que quer levar os empresários da 
região cada vez mais longe. E não nos podemos 
esquecer que com o incremento da atividade 
económica todos ganham, desde as empresas 
aos municípios, passando, obviamente, pelos 
trabalhadores.

Mas esta é também uma história de união, 
uma união em prol de algo que vai para lá das 
fronteiras de cada município. A nova realidade 
sócioeconómica não se compadece com políticas 
isolacionistas, onde cada agente económico se 
fecha sem olhar para o que se passa ao seu lado. 
Ao assumir-se como parceira do desenvolvimen-
to empresarial dos concelhos de Vale de Cambra 
e de Arouca, a AECA procura ser o elo de ligação 
de todo o tecido empresarial.

Resta-me deixar expresso o reconhecimento 
pelo trabalho que está a ser feito pelo comér-
cio e pela industria de Vale de Cambra ao longo 
destes anos.

Nestes últimos 25 anos, o paradigma da 
economia, seja ela local, nacional ou inter-
nacional, alterou-se substancialmente. Fo-
mos colocados perante desafios que nos 
obrigaram a repensar a atividade empresa-
rial como então a conhecíamos, promovendo 
novas abordagens e não receando a transfor-
mação inevitável do tecido produtivo tradi-
cional. A AECA esteve na primeira linha deste 
combate e saiu-se dele a contento.

A história das instituições tem âncora naquilo 
que é realizado no terreno, fruto de um papel de 
intervenção bem vincado, com objetivos preci-
sos que perduram no tempo. No caso da Asso-
ciação Empresarial de Cambra e Arouca, estamos 
perante uma história de resiliência, de capaci-
dade de adaptação, reagindo à mudança de for-
ma célere e contribuindo, de forma inequívoca, 
para o desenvolvimento da região onde tem o 
seu raio de ação.

Soubemos enfrentar o choque da globalização, a 
evolução tecnológica, os ciclos de crise, o que uma 
nova geração de empresários trouxe à economia. 
No momento em que assinala os seus 25 anos, 
a AECA é também isso, uma fonte de renovação 
permanente do tecido empresarial, preservando 
a memória e o trabalho de quem está, sem re-
ceio de promover as boas ideias de quem chega. É 
deste conjugar de vontades que podemos ser cada 
vez mais fortes e mais competitivos.

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

de Vale de Cambra

José Pinheiro



9

encontros



10

dezembro’16
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Mesmo estando a AECA a celebrar uma data 
significativa julgo que importará mais olhar para 
o futuro do que propriamente reviver o passado. 
E sobre o futuro partilho convosco duas ideias 
que pautaram a gestão da associação e que 
considero deverão ser reforçadas no futuro. A 
primeira refere-se ao foco, que na minha opi-
nião, se deve manter nos associados, e a se-
gunda refere-se ao reforço na colaboração com 
os parceiros da associação.    

FOCO NOS ASSOCIADOS

Com alguma frequência ouvi dizer que “a 
associação será aquilo que os associados quis-
erem”, e embora a capacidade e empenho da 
direção também tenham um papel decisivo, não 
deixa de ser verdade que a participação, maior 
ou menor, dos associados contribui decisiva-
mente para a evolução da mesma.

Assim à direção é pedido uma grande aten-
ção ao que vai acontecendo com influência nas 
empresas suas associadas e que seja capaz de 
perceber antecipadamente as necessidades des-
tas, em particular, em temas do âmbito de atu-
ação da AECA; por outro lado é desejado que os 
empresários colaborem e participem ativamente 
nas mais diversas atividades desenvolvidas, va-
lorizando e motivando os diretores para fazerem 
mais e melhor.

Relativamente aos 25 anos que celebra-
mos, permitam-me felicitar todos aqueles 
que tornaram possível a constituição, o de-
senvolvimento e crescimento da AECA, ao 
longo de todos estes anos. Considero que 
passados 25 anos, os propósitos da consti-
tuição de uma associação que represente os 
empresários locais, ainda se mantêm válidos 
no dia de hoje, justificando assim o esforço 
e dedicação daqueles que aceitam dirigir os 
seus destinos.

Embora já o tenha feito noutros momentos, 
aproveito, para mais uma vez, agradecer de 
uma forma especial a todos aqueles que comi-
go partilharam os últimos doze anos de gestão 
da AECA – Associação Empresarial de Cambra e 
Arouca, nas três direções que tive a honra e o 
privilégio de presidir.

Também não posso deixar passar esta opor-
tunidade sem deixar registado, nas páginas da 
Revista Encontros, o meu desejo de maior su-
cesso, aos órgãos sociais da AECA recentemente 
eleitos, em especial à direção, na realização das 
suas atividades em prol do desenvolvimento 
económico e social de Arouca e Vale de Cambra.   

Estou certo que o empenho e dinamismo dos 
colegas da direção, presidida pelo Eng.º Carlos 
Brandão, ao longo dos próximos quatro anos, 
permitirão um crescente envolvimento dos em-
presários de Arouca e Vale de Cambra no “pro-
jeto” associativo que a AECA representa.        

AECA com futuro pelo
reforço das parcerias e
maior foco nos empresários

Bruno Teixeira
Farcimar - Soluções em Pré-Fabricados de Betão, S.A.
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(contin. da página anterior)

REFORÇO DAS PARCERIAS

A AECA como representante local daqueles 
que decisivamente mais contribuem para o de-
senvolvimento económico da região, através da 
criação de riqueza e da sua distribuição pelos   
inúmeros colaboradores que empregam, terá 
forçosamente uma relevância crescente. 

Tendo as empresas um papel muito impor-
tante no modelo de desenvolvimento do país, 
em particular as indústrias de produção de bens 
transacionáveis, preferencialmente exportado-
ras, será natural que estas, ou as associações 

suas representantes, como é o caso da AECA, se-
jam chamados para apoiar no estudo, definição 
e mesmo implementação de algumas políticas 
regionais, como exemplo as de educação, as de 
gestão do território, as ambientais, entre outras.

Muita da atividade da AECA nos últimos 
anos tem sido já nesse âmbito, trabalhando em 
parceria permanente com as autarquias locais, 
com as instituições de ensino e com demais as-
sociações, quer de desenvolvimento regional, 
como de carácter social, etc. Considero que o 
trabalho feito nesta área deverá ser reforçado 
no futuro para o bem do desenvolvimento sus-
tentável que se anseia para Arouca e Vale de 
Cambra.
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também a missão empresarial inversa que re-
sultou num protocolo de cooperação com o CEDV, 
para o desenvolvimento e promoção das regiões 
Entre Douro e Vouga e Targovishte.

Como instituição de desenvolvimento local, a 
AECA tem desdobrado as suas atividades, esta-
belecendo parcerias que permitem alcançar os 
seus objetivos cada vez mais amplos refletidos 
nos diversos setores económicos. Lembro ainda 
a importância, mais um marco na área da for-
mação profissional, que foi trazer para Arouca 
os cursos de nivelamento, tentando dar res-
posta aos quadros intermédios das empresas, 
numa parceria conjunta que envolveu a AECA, 
o CEDV, a Escola Secundária de Arouca, a Escola 
Tecnológica de Vale de Cambra e a Universidade 
de Aveiro. A par desta formação ajustada às ne-
cessidades do nosso mercado de trabalho foi 
também uma grande bandeira da AECA a reali-
zação de um grande plano de formação profis-
sional destinado aos empresários. 

São os meus votos que a AECA possa conti-
nuar a contribuir para o desenvolvimento socio-
económico da região. 

É com muito apreço que me dirijo aos asso-
ciados da AECA por altura da celebração dos 25 
anos de atividade desta Associação.

Tive a honra de ser Presidente da Direção da 
AECA no mandato de 2003/2004 ao lado do Bru-
no Teixeira, José Brandão, Vitor Carvalho e José 
Amorim.

Como é de todos conhecido o caminho da 
AECA é sempre percorrido com muita persistên-
cia e empenho dos seus dirigentes, com o apoio 
dos empresários que nela se revêem.

Na minha passagem por esta instituição 
foram vários os marcos vividos e dignos de lem-
brar. Destaco de entre outros, a comemoração 
do 12º aniversário em 2003, porque foi um mo-
mento pleno de significado pela união sentida 
da presença dos empresários e demais institu-
ições parceiras. 

Um outro marco foi sem dúvida a constituição 
do CEDV – Conselho Empresarial do Entre Douro 
e Vouga, constituído pelas associações empre-
sariais da região AECA - Associação Empresarial 
do Concelho de Arouca, a AEF - Associação Em-
presarial da Feira, a ACIC – Associação Comer-
cial e Industrial de Cambra e AECOA – Associação 
Empresarial de Concelho de Oliveira de Azeméis. 
Este conselho surge da necessidade da resolução 
de problemas estruturais da região do EDV, unin-
do numa só voz o tecido empresarial da região. 

Outro marco, foi a integração da AECA na 1ª 
missão empresarial à Bulgária, região de Tar-
govishte, uma missão com um vasto programa 
de reconhecimento da região, visando a coope-
ração empresarial entre dois países, originando 

...”o caminho da AECA é
sempre percorrido com muita 

persistência e empenho
dos seus dirigentes, “...

António Silva

Tenho consciência das dificuldades, mas 
igualmente tenho confiança nas capacidades 
e virtudes do associativismo em prol do de-
senvolvimento da região, a AECA tem con-
seguido vencer, prova disso, são os seus 25 
anos, que homenageiam todos os empresári-
os e em especial aqueles que integraram os 
órgãos sociais desta instituição.
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Presidente da Direção da AECA, de entre outros, 
foram balizas importantes os seguintes projetos: 
Procom/Urbcom que sem dúvida mudou a esté-
tica das lojas do comércio de Arouca; a ações de 
animação desenvolvidas no comércio tradicional 
fizeram sorrir os rostos das crianças, fazendo 
parte da nossa memória o “comboio de natal”; 
a formação, sempre valorizada pela AECA que 
apostou em áreas estratégicas da gestão; a cri-
ação do GAE. – Gabinete de Apoio ao Empresário; 
a realização do primeiro Estudo - Levantamento 
e Caracterização do Tecido Empresarial de Arou-
ca; no âmbito do Projeto Associativismo foram 
promovidos seminários temáticos de sensibili-
zação e informação aos empresários; a AECA foi 
parceira fundadora do CEDV - Concelho Empre-
sarial do Entre Douro e Vouga, juntamente com 
a AEF (Associação Empresarial da Feira, a ACIC 
(Associação Comercial e Industrial de Cambra) 
e a AECOA (Associação Empresarial do Concelho 
de Oliveira de Azeméis). Foram também muito 
marcantes, já no campo da diáspora arouquense, 
a participação da AECA nas missões integradas 
nas geminações de Arouca – Santos – S. Paulo 
(Brasil) e Arouca – Poligny – Jura  (França).

Faz parte da história, a AECA tem um curri-
lum notável, graças às sinergias, aos parceiros 
que em nome do associativismo foram e são 
incansáveis na busca dos seus objetivos, na de-
fesa dos interesses para o desenvolvimento da 
região. O espirito de cooperação tem-se estendi-
do, nas várias áreas a que a AECA foi chamada a 

Tem lugar aqui a minha grande consideração 
por todos os membros da AECA que ao longo 
dos anos, desde a sua constituição lutaram pe-
los interesses da classe empresarial, com espe-
cial reconhecimento a todos que com o sacrifício 
das suas atividades ocuparam com dedicação, os 
vários cargos nos órgãos sociais da AECA.

Fui Presidente da Direção da AECA nos man-
datos de: 1997 – 1998 ao lado do Fernando 
Rocha, José Brandão, Fernando Almeida e Fer-
nando Camisão; 1999 – 2000 ao lado Fernando 
Rocha, José Brandão, Telmo Peres e Fernando 
Almeida; 2001 – 2002 ao lado de António Silva, 
José Brandão, Albino Soares e Vitor Carvalho.

Começo por lembrar que a primeira revista da 
AECA, “Boletim Informativo”, foi publicada em 
Março de 2001, assinalava a primeira década de 
existência da associação. Lembro uma frase en-
tão ali publicada …“o futuro começa hoje, tudo 
será mais fácil se soubermos colaborar entre to-
dos”... esta mensagem estimulava ao diálogo, à 
colaboração e ao espirito associativo, que cada 
vez mais faz sentido e permanece atual no mun-
do empresarial.

Durante o período de tempo em que fui 

...”o futuro começa hoje, tudo
será mais fácil se soubermos

colaborar entre todos”...

José Amorim

É com grande estima que escrevo umas 
notas nesta edição especial da Revista En-
contros que marca os 25 anos de atividade 
da AECA, e, quão agradável é ver a evolução 
desta associação.
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intervir, lá estávamos, tentando sempre ir mais 
além. Nem sempre teremos conseguido o me-
lhor, mas fomos atores, entre muitos, de proces-
sos de mudança. 

Perspetiva-se o futuro, sustenta-se maior di-
versidade de ideias e de atuação, são mais vali-
as para os novos projetos, fomentando o sucesso 
dos objetivos visados. 

Novos desafios se deparam e com a tomada 
de posse dos novos órgãos sociais, está patente 
a vontade de fazer mais e melhor.

Não me querendo alongar mais, espero que 
este fim de ano 2016, fique registado com a 
memória agradável de harmonia e que 2017 
seja um ano de paz, uma economia saudável, 
próspera e geradora de riqueza.

  

Zona Industrial do Rossio, n.º 1890
3730-300 VALE DE CAMBRA
Telf./Fax: 256 465 039 | Telm.: 919 375 002
E-mail: geral@serracaodafurna.pt
NIPC: 513 632 670

EMBALAMOS A SUA EXPORTAÇÃO!

SERRAÇÃO DA FURNA, UNIPESSOAL, LDA.

Guarda-Corpos (Construção)

Secagem e Tratamento

Embalagens
Montagens
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A todos a minha homenagem.
Tive a honra de ser o primeiro Presidente da 

Direção da AECA, ao lado do Alfredo Martins, 
do Artur Rocha, do Jose Augusto Amorim e do  
Joaquim Calçada.

O início de atividade da AECA não foi fácil, foi 
necessário ultrapassar desconfianças e mostrar a 
vantagem de uma Associação local em paralelo 
com as Associações setoriais a que a maioria das 
empresas já pertencia, mas a AECA soube ocupar 
o seu lugar entre as Instituições Arouquenses e 
concorrer para o progresso do Concelho.

Relembro que nos anos noventa a AECA 
propôs a localização da maioria das Zonas Indus-
triais hoje existentes e promoveu ativamente 
a instalação de vários Empresários nas que são 
hoje as Zonas Industriais do Rossio, das Lameira-
das e de São Domingos.

Deu início à realização da Mostra das Ativi-
dades Económicas com a colaboração ativa da 
Cooperativa Agrícola de Arouca, na altura res-
ponsável pela organização da Festa das Colhei-
tas e promoveu uma autêntica revolução do co-
mércio de Arouca através do MODCOM.

Antecipando o ”boom” turístico de Arouca,  
realizaram-se cursos de formação profissional 
na área do Turismo, com a colaboração da Es-
cola Superior de Turismo do Porto – Delegação 
de Santa Maria da Feira.

Ao longo do tempo os Empresários que es-
tiveram à frente dos destinos da agora As-
sociação Empresarial de Cambra e Arouca, 

No vigésimo quinto aniversário da AECA im-
portaria reconstruir, ainda que de forma sinté-
tica, os acontecimentos que em 1990 levaram 
a que se desse início à constituição da que viria 
a ser a Associação Empresarial do Concelho de 
Arouca.

Acredito que, no futuro, alguém com outra 
capacidade e com maior distanciamento emo-
cional o venha a fazer, como registo para os Em-
presários que nos sucederão.

A constituição legal, no dia 10 de Maio de 
1991 contou com a assinatura de dez empresas 
de Arouca que foram formalmente os funda-
dores da Associação.

...”a honra de presidir à
Comissão Instaladora da

futura Associação”...

Vitor Sousa

Em 1990 tive a honra de presidir à Comis-
são Instaladora da futura Associação, fruto do 
empenhamento dos Empresários e da visão, 
moderação e capacidade de mobilização do 
Presidente da Câmara Prof. Zeferino Duarte 
Brandão.

As palavras de incentivo ao longo de todo 
o processo, do Senhor Telmo de Brito Peres 
e do Senhor Manuel dos Santos Teixeira de 
Sousa foram uma constante e hoje recordo-
-as com a certeza de terem sido uma das 
razões para o sucesso.

O apoio do Doutor Afonso Portugal veio a  
revelar-se essencial para o arranque da As-
sociação e para a elaboração dos  Estatutos 
e demais imposições legais no processo de 
constituição.
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conseguiram com o seu trabalho e dedicação  
encontrar soluções e construir oportunidades 
para o tecido empresarial do Concelho.

Sempre acreditei numa AECA forte, interven-
tiva, inventiva, participativa, capaz de ocupar 
um lugar de relevo entre as diversas instituições, 
fazendo pontes e estabelecendo ligações entre 

Empresários, Autarcas, Associações e Sociedade 
em geral.

A  AECA tem-no conseguido e acredito que  
vai continuar a fazer parte da contrução de um 
futuro melhor para todos.

Parabéns pelo 25º aniversário.
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mentos comerciais da vila de Arouca puderam 
modernizar-se, adquirir uma imagem nova e 
mais atractiva, uma nova vida, e, por via dis-
so, à Câmara Municipal foi possível intervir nos 
espaços públicos adjacentes a esses estabeleci-
mentos e em quase todas as ruas da vila, re-
generando-as nos seus pisos, redes de água, de 
saneamento, de electricidade e iluminação.

2 - O apoio à concretização da Via Estrutu-
rante, na sua 1ª fase, em conjugação com as de-
mais forças vivas do Concelho e a generalidade 
dos arouquenses, em todos os momentos em 
que se depararam maiores dificuldades ao seu 
avanço.

Saliento, a propósito, a recolha, em curtos 
dias, pela AECA, de centenas de assinaturas de 
empresas e de empresários em nome individual 
de apoio ao avanço da Via, numa altura em que, 
em Lisboa, no Instituto das Estradas de Portugal, 
se dizia que os arouquenses não queriam a es-
trada que a Câmara reclamava.

Com essas assinaturas e as dos muitos mi-
lhares de arouquenses que se lhes juntaram foi 
possível superar mais esse obstáculo e cami-
nhar, ainda que com novos obstáculos de per-
meio, para o lançamento dessa 1ª fase da obra.  

3 - O apoio e reclamação da implantação das 
Zonas Industriais.

Tendo presente essa pretensão, a Câmara 
infra-estruturou terrenos e adquiriu, loteou e in-
fra-estruturou outros, cujos lotes cedeu, a preços 

Comemorando-se o 25º aniversário de vida 
da AECA, cabe-me, em primeiro lugar, felicitar 
os seus fundadores e todos os que, ao longo 
destes 25 anos, superando as vicissitudes do 
seu percurso, a mantiveram viva ao serviço das 
empresas e dos empresários locais e do próprio 
Município.

Objectivos houve, ao longo destes 25 anos, 
que só reunidos na sua Associação os empresári-
os associados puderam alcançar ou viabilizar. 
Isolados, cada um de por si, jamais os teriam 
conseguido.

Recordo algumas:

1 - A aprovação das candidaturas ao PROCOM, 
URBCOM e PROSIURB, apenas tornada possível 
com a mobilização dos comerciantes locais, 
por parte da AECA, para que candidatassem a 
intervenção de modernização dos seus estabe-
lecimentos e com o apoio à formalização, pelos 
comerciantes, das respectivas candidaturas.

Aprovadas essas candidaturas, os estabeleci-

AECA
Um quarto
de Século!

Armando Zola

No tempo em que estive na Câmara Mu-
nicipal, nem sempre houve inteira sintonia 
de posições entre esta e a AECA (nem isso 
me parece que seja um mal), mas, caso a 
caso, limadas as arestas, superados os pon-
tos de divergência, foi possível, em conju-
gação de esforços e de vontades, concretizar 
iniciativas e acções da maior importância 
para o Município.
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módicos, onde viriam a instalar-se várias deze-
nas de empresas.

É hoje muito gratificante, e impressionante 
até, creio que para a AECA também, presenciar, 
em dia e hora de trabalho, as várias centenas de 
automóveis que se acham estacionados nas ruas 
de algumas dessas Zonas Industriais.

Disse o Sr. Presidente da AECA, em entrevista 
recente, que o desenvolvimento económico de 
Arouca, a partir da década de 90, “foi fenome-

nal a todos os níveis”. Não diria tanto, mas que 
foi evidente e muito significativo, isso ninguém 
pode negar. E a tudo isso não foi alheio o em-
penho e a intervenção da AECA.

Que a AECA possa, pelos anos adiante, conti-
nuar a contribuir para o desenvolvimento e pro-
gresso de todo o território, recentemente am-
pliado, em que tem intervenção! Esses os meus 
votos.
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do as empresas que a criam. Sem crescimento 
económico não podemos sanar as nossas contas 
públicas altamente deficitárias e, dificilmente, 
teremos capacidade de pagar os juros dos em-
préstimos internacionais que contraímos, quanto 
mais para pagar a dívida.

Portugal atravessa uma fase complicada da 
sua história, mas o nosso maior deficit não é o 
financeiro, mas sim o da falta de produtividade. 
Quando fazemos comparações com outros paí-
ses europeus da nossa dimensão, somos força-
dos a reconhecer que a falta de produtividade é 
o calcanhar de Aquiles da economia portuguesa 
e também de Arouca.

Apesar de vivermos no meio duma grave cri-
se económica e financeira que a todos atingiu 
de forma asfixiante e brutal, creio que é nestes 
momentos de mais incertezas e de dúvidas per-
sistentes que os empresários filiados na AECA 
devem saber antecipar-se aos acontecimentos, 

O Executivo Municipal de Arouca a que presidi, 
no quadriénio 1989-1993, decidiu impulsionar 
a constituição duma associação representativa 
do tecido empresarial de Arouca, que servisse, 
por um lado, de interlocutor privilegiado com 
a Câmara Municipal de Arouca para definição 
de politicas de desenvolvimento e, por outro 
lado, funcionasse, em parceria, como órgão de 
pressão junto das entidades oficiais, para des-
bloquear situações negativas, bem como para 
agilizar processos de licenciamento e de apoios 
financeiros, eventualmente existentes.

Para esse efeito a Câmara Municipal de Arou-
ca realizou no dia 3 de Março de 1991 uma reu-
nião com dezenas de comerciantes e industriais 
do Concelho no Salão Nobre e que contou com 
a presença do Sr. Presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Gondomar, a convite do 
Executivo. O seu testemunho relativamente ao 
interesse da constituição duma associação em-
presarial e a sua experiência de alguns anos à 
frente da sua associação, com cerca de 1.600 as-
sociados, motivaram que fosse constituída uma 
Comissão Instaladora com vista à criação duma 
associação empresarial em Arouca.

Arouca, nos últimos 30 anos, mudou mui-
to e para melhor e, felizmente, tem tido uma 
evolução positiva em termos sociais, económi-
cos e culturais. Foram vencidas muitas barreiras 
que nos mantinham um pouco distanciados dos 
Municípios vizinhos. 

O País precisa de criar riqueza e são, sobretu-

A Génese e o
desenvolvimento

da AECA

Zeferino Duarte Brandão

Na minha óptica, as empresas associa-
das da AECA têm que descobrir uma nova 
maneira de crescer, com base numa organi-
zação funcional eficiente, numa criatividade 
motivadora, numa inteligência acutilante e 
perspicaz e numa nova visão sobre as opor-
tunidades que o Mundo globalizado oferece, 
nomeadamente, na exploração de nichos de 
mercado onde estas possam ter vantagens 
competitivas.
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tomando a iniciativa de desenvolver as com-
petências das empresas a que estão ligados, op-
timizando os recursos humanos e tecnológicos 
disponíveis, para que as suas empresas possam 
crescer sustentadamente e duma forma continu-
ada.

As empresas locais associadas da AECA terão 
desenvolvimento se conseguirem vencer os 
desafios que lhes aparecem pela frente, con-
jugando talento, imaginação, criatividade, em-
preendedorismo e ambição. Temos que ter garra 
para encontrar soluções e não mais problemas. 
Temos que acreditar nas nossas potencialidades 
e valorizá-las ao máximo, pois só assim todos 
lucraremos.

As empresas filiadas na AECA só crescerão se 
forem saudáveis em termos financeiros e com-
petitivas em termos de produtividade, com visão 
estratégica e com capacidade de realização que, 
de forma sucinta, posso representar de forma 
esquemática no desenho seguinte:

    

Eu acredito nas potencialidades do território 
onde a AECA desenvolve a sua influência e na 
capacidade empreendedora dos seus empresári-
os.

Se todos remarmos certos, acredito que va-
mos construir uma Terra de que nos poderemos 
orgulhar e onde valerá a pena viver.

Reduza o consumo 
energético do seu edifício. 

Os tubos solares captam  
e orientam a luz  solar para 
o interior de edifícios. 

Aplicações residenciais, 
industriais e comerciais.

URL: www.chatron.pt
Email: comercial@chatron.pt
Telf: 256 472 888

TUBO SOLAR 
Iluminação 
100% Naturalwww.chatron.pt

A “lâmpada” que 
não consome energia

Esquema de funcionamento
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a fazer parte do contexto económico de Arouca 
e concelhos limítrofes. A um ritmo mais intenso, 
inevitavelmente.

Por outro lado, a preocupação crescente com 
os recursos naturais e a ocorrência de fenómenos 
e de cataclismos climatéricos irão, certamente, 
continuar a pressionar e a influenciar no futuro 
os processos produtivos das empresas.

Por último, é consensual dizer-se que a sus-
tentabilidade das associações está fundamen-
talmente dependente da capacidade de atrair e 
fidelizar associados, com base na sua proposta 
de valor. 

Um olhar atento sobre a dinâmica de cresci-
mento e os resultados que a AECA tem tido e 
o empenho que tem revelado na promoção e 
defesa dos interesses dos seus associados, e na 
interpretação das necessidades do mercado, são 
encorajadores para o futuro.

Um futuro, estou certo, com mais associados 
e com mais crescimento económico e social na 
região.

Neste ano de 2016 em que AECA comemora 
o 25 aniversário, é tempo de felicitações. Quero, 
por isso, reconhecidamente destacar os funda-
dores e todos os que integraram os órgãos so-
ciais da Associação durante os últimos 25 anos.

Para os Órgãos Sociais recentemente eleitos 
quero endereçar votos das maiores felicidades 
no desempenho dos respetivos cargos, com a                        
responsabilidade acrescida de darem continui-
dade à obra realizada, consubstanciada no re-
conhecido contributo dado em prol do desen-
volvimento económico do Concelho.

De assinalar que o vão fazer numa conjuntura 
que continua particularmente difícil e marcada 
pela incerteza.

De facto, as exigências atuais do mercado e 
as que se perspetivam para o futuro, nomeada-
mente as de cariz económico e ambientais, vão 
suscitar mudanças na dinâmica empresarial da 
região com possíveis reflexos na base e perfil 
dos associados da AECA.

Antecipa-se, por isso, que as dissoluções, o 
surgimento de novas empresas, de novos negó-
cios e o aumento da concorrência vão continuar 

AECA
25 Anos

Abílio Ferreia da Silva
Country Human Resources Manager – Iberia

Colep Portugal, SA

Arouca
Avenida 25 de Abril - 4540-102 Arouca
Telefone 256 940 060
Email arouca@creditoagricola.pt
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A AECA foi fundada em Arouca 
sob a designação de Associação Em-
presarial de Arouca a 10 de maio de 
1991, tendo expandido a sua inter-
venção a Vale de Cambra em 2015, 
passado então a ser a sua desi-
gnação, Associação Empresarial de 
Cambra e Arouca. 

A celebração dos 25 anos de ativi-
dade realizou-se no passado dia 30 
de novembro, na qual a entidade 
reconheceu os associados mais anti-
gos, nomeando os seus fundadores e 
homenageando as empresas funda-
doras ainda em atividade, homena-
geando igualmente os seus antigos 
presidentes de direção.

A AECA
Associação Empresarial de
Cambra e Arouca celebrou

o seu 25º aniversário
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O jantar de Gala reuniu uma cen-
tena de empresários associados e 
ilustres individualidades represen-
tantes da Administração Local, Mu-
nicípios e Assembleias Municipais de 
Vale de Cambra e Arouca, parceiros, 
Agrupamentos de Escolas de Arouca 
e Búzio, Associação Geoparque Arou-
ca e ADRIMAG – Associação Desen-
volvimento Rural Integrado das Ser-
ras de Montemuro Arada e Gralheira. 
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VIEIRA DA SILVA & IRMÃOS, LTD.
Indústria Transformadora de Madeira
Fabrico de Todo o Tipo de Paletes e

Artefactos em Madeira

Polo Industrial d a Lameira |  Urrô
4540 -659 A rouca |  PORTUGAL

t. 256 9 44 459
e. vsigeral7 9@ hotmail .com

Indústria de Embalagens em Madeira

e. aroupack@gmail.com
t. 256 943 145
Moinhos do Meio - Tropeço
454-659 - Arouca
PORTUGAL

"acreditamos nas
potencialidades da madeira..."

LDA.
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Para marcar as Bodas de Prata, 
a AECA renovou e apresentou na 
cerimónia o seu portal eletrónico

www.aeca.pt

Reconhecimento de Mérito às em-
presas fundadoras da AECA e aos an-
tigos presidentes da direção.

Manuel Andrade (Ferreira & Duarte, Lda.)

Alfredo Martins (Alfredo Martins, Lda.)

Alfredo Brito (Alfredo Brito, Lda.)

Leonel Noites (Noites & Cª, Lda.) Henrique Sousa (Adriano Sousa & Filho, Lda.)

Fernando Peres (Ind. de Madeiras Peres, Lda.)

José Amorim (José Augusto de Sousa Amorim, Lda.

António Silva (Vieira da Silva & Irmãos, Lda.) Bruno Teixeira, Nome e NomeBruno Teixeira (Farcimar, S.A.) Paula Brito e Alfredo Brito
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Henrique Sousa (Adriano Sousa & Filho, Lda.)

Fernando Peres (Ind. de Madeiras Peres, Lda.)

José Amorim (José Augusto de Sousa Amorim, Lda.

Bruno Teixeira, Nome e NomePaula Brito e Alfredo Brito

Momento excelso foi o discur-
so de Carlos Brandão, presidente 
da direção, que expôs alguns dos 
projetos futuros, começando por 
lançar um desafio aos jovens. É 
sua intenção o envolvimento dos 
jovens dos dois concelhos (Arouca 
e Vale de Cambra) nas dinâmicas 
associativas, com o objetivo de os 
aproximar das realidades e desa-
fios do mundo do trabalho.

Destacou que Arouca e Vale de 
Cambra têm gente jovem espe-
cialmente capacitada, nomeada-
mente em termos científicos e das 
novas tecnologias. “Têm ideias e 
desenvolvem projetos, mas, nós, 
nas empresas, não sabemos o 
que eles estão a fazer”. 

Deu especial destaque à parce-
ria com a “Rede Scientiae” de Vale 
de Cambra, reafirmando a inten-
ção de institucionalizar um fórum 
estilo “Web Summit”. Um encon-
tro anual de Startups em Arouca e 
Vale de Cambra, alternadamente, 
com o objetivo de atrair jovens 
empreendedores aos dois conce-
lhos e promover junto das nossas 
empresas projetos interessantes 

para estas poderem comprar e/
ou investir.

A criação do dia aberto da em-
presa. As empresas durante 1 dia 
têm a porta aberta a quem as 
quiserem visitar, mostrando o que 
fazem, o que produzem, como 
fazem, como promovem os seus 
produtos, quais as necessidades 
de recursos humanos, qual a for-
mação que promovem, etc.

Manifestou a importância da 
dinamização, em conjunto com a 
Câmara Municipal de Arouca, de 
um Centro de Acolhimento Em-
presarial no Parque Empresarial 
de Escariz.

Expressou a intenção de dotar a 
instituição de um serviço que leve 
em conta as especiais necessi-
dades do “Cluster do Aço Inox”, 
que tem sede e tradição em Vale 
de Cambra.

Nas intervenções, discursaram 
ainda os Presidentes dos Municí-
pios de Vale de Cambra e Arouca, 
José Pinheiro e Artur Neves respe-
tivamente.



34

dezembro’16

No festejo entoou-se os “para-
béns” ao corte do bolo de aniversário 
oferecido pelo associado Amorim & 
Rocha, Lda., Rainha 1 e brindou-se 
ao sucesso empresarial.

Para memória ficou esta Gala dos 
Empresários, um convívio vivido com 
grande festividade, que decorreu 
nas instalações do hotel S. Pedro em 
Arouca.

Fotografias do evento:

NStudiofotografia

Nélson Gonçalves

António Pinho (Serração da Furna, Lda.)

Tiago Fernandes (Rede Scientiae)

Amélia Justo e Jorge Amorim (Blue Mind,Tec. Ind. Lda.)

Vitor Costa e Gracinda Costa
(VMC - Pneus e Manutenção Automóvel, Lda.)
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Um brinde à AECA! Jorge Pereira (Zona Verde, Lda.)

Fátima Pinho e Miguel Pinho (LMP, Lda.)

Vitor Carvalho (Arouconsult, Lda.)Cláudia Bastos e Paulo Sousa (Doces Conventuais de Arouca)Célia Oliveira e Conceição Teixeira (AECA)

António Pinho (Serração da Furna, Lda.)

Tiago Fernandes (Rede Scientiae)

Carlos Brandão, Sílvia Brandão, João Brandão e Marta Brandão (Chatron, Lda.)

António Alberto, José Pinheiro (CM Vale de Cambra) e 
José Soares (AM Vale de Cambra) Graciete Silva e António Silva (Inocambra, Lda.)Aurora Fontes e Vitor Fontes (Fontes Ribeiro e Fontes, Lda.)

Rui Vide e Amélia Correia (Gráfica M. Vide) Margarida Belém (AGA e Adrimag)
Dora Fernandes e Fernando Rui

(Geo Família Feliz, Lda. e Movilar, Lda.)

Rubens Soares (AB Soares, Lda.)
Rui Almeida

(Caixa Crédito Agrícola Mútuo Arouca) Vitor Calção (Calção Seguros, S.A.)
Henrique Sousa
(Adriano Sousa & Filho, Lda.)

Amélia Justo e Jorge Amorim (Blue Mind,Tec. Ind. Lda.)

Vitor Costa e Gracinda Costa
(VMC - Pneus e Manutenção Automóvel, Lda.)
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AECA
Atividades e

Empresas em Notícia

MONTRAS DE NATAL N’O VALE MÁGICO 
RESULTADOS DA II EDIÇÃO DO CONCURSO

Com o propósito de contribuir para a dinami-
zação do comércio tradicional, a Câmara Mu-
nicipal de Vale de Cambra promoveu, entre os 
dias 1 e 11 de dezembro, a II Edição do Concurso 
de Montras de Natal N’O Vale Mágico. A origi-
nalidade e a criatividade dos comerciantes locais, 
que tão bem acolheram este desafio, encheram 
as nossas ruas de cor e luz próprias desta quadra 
natalícia.

No dia 13 de dezembro reuniu o júri (cons-
tituído pela entidade AECA, dois Arquitetos, um 
Artista Plástico de Vale de Cambra e um técnico 
da Biblioteca Municipal não residente em Vale de 
Cambra) do concurso de Montras de Natal, para 
avaliação das cinco melhores montras. 

As classificações foram as seguintes:

1ª Farmácia Matos 
2ª Boutique dos Bolos
3ª Boutique Nicho
4ª Farmácia Oliveira da Silva
5ª Ellegant

Parabéns a todas os participantes, sem ex-
ceção, e um agradecimento muito especial pelo 
Vosso empenho, dedicação e criatividade.

PAIS NATAIS PERCORRERAM
AS RUAS DE AROUCA

No dia 18 de dezembro, os Pais Natais saíram 
à rua para animar a vila de Arouca. A 12ª Con-
centração dos Pais Natais, juntou cerca de uma 
centena de participantes de todas idades que 
desfilaram em bicicleta, motos e carros clássicos.

Os Pais Natais deram cor e animação à vila. 
Ninguém ficou indiferente à sua passagem, fa-
zendo reviver a tradição do Natal com a alegria e 
boa disposição.

Esta iniciativa teve como objetivo dinamizar e 
promover o comércio tradicional da vila, organi-
zada pelo estabelecimento comercial Movilar, 
Lda., com o apoio da AECA e do Comércio Local.

A direção da AECA, agradece a todos os As-
sociados e Entidades que tornaram possível a re-
alização deste evento, desejando Festas Felizes e 
um próspero Ano Novo

20 de dezembro de 2016
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II Jornadas de
Ciência de Arouca

A AECA felicita a organização 
conjunta do Agrupamento de 
Escolas de Arouca, da Asso-
ciação Círculo Cultura e Demo-
cracia e da Câmara Municipal de 
Arouca, com o apoio do Arouca 
Geopark, do I3S do Porto (Insti-
tuto de Investigação e Inovação 
em Saúde), do CBE (Centre 
of Biological Engineering), da 
Ciência Viva e do CFAE AVCOA 
pela pela realização das II Jor-
nadas de Ciência de Arouca, 
subordinadas ao tema “Ciência, 
Ambiente e Sustentabilidade”.

O “regresso” dos cientistas 
de Arouca à sua terra Natal e a 
partilha dos seus trabalhos para 
com a comunidade são uma 
mais valia pela partilha de co-
nhecimento que podem propor-
cionar, mas também podem ser 
uma oportunidade de colocar 
em contacto potenciais proje-
tos de investigação/potenciais 
Quadros com potenciais inves-
tidores/empresas e/ou indus-
trialização de alguns deles.

A Direção da AECA participou 
no primeiro dia das jornadas 
para se inteirar dos projectos 
e para preparar uma eventual 
parceria futura neste âmbito.

16 de dezembro 2016

Construções
Carlos Pinho, Lda.

Eleita pela revista Exame, a em-
presa com o melhor desempen-
ho no setor da construção

A revista Exame elege, des-
de 1995, a melhor Pequena 
e Média Empresa (PME) em 
22 setores de atividades dife-
rentes. Para garantir que o ran-
king das 1.000 PME e a eleição 
das melhores empresas em 
cada setor é o mais completo, 
rigoroso e fiável, a Exame as-
sociou-se à Informa D&B, líder 
mundial de informações comer-
ciais, responsável pela recolha 
dos dados e à Deloitte, que os 
auditou.

Neste âmbito a Construções 
Carlos Pinho, Lda. foi consi-
derada a empresa com o me-
lhor desempenho no setor da 
construção.

O prémio foi entregue no dia 
16 de dezembro por Dr. Francis-
co Pedro Balsemão, presidente 
do grupo Impresa na cerimónia 
que decorreu no salão nobre do 
edifício – sede da CGD, em Lis-
boa.

Na cerimónia de entrega de 
prémios Exame 1000 melhores 
PME, para receber o prémio 
subiu ao palco o Eng. Joel Pi-
nho e esteve também presente 
a Arquiteta Cláudia Pinho em 
representação de Carlos Pinho, 
sócio gerente da empresa, que 

não pode estar presente.
A Associação Empresarial 

de Cambra e Arouca felicita a 
Empresa sua Associada, Cons-
truções Carlos Pinho, Lda., por 
este prémio que vem galardoar 
o empenho de uma grande 
equipa, pelo trabalho que tem 
desenvolvido ao longo dos últi-
mos 20 de anos.

Para a AECA, é uma honra ter 
no seu corpo associativo em-
presas com resultados de mé-
rito não só reconhecidos local-
mente, como também a nível 
nacional. 

As melhores felicitações.

16 de dezembro 2016

Escola Básica e
Secundária de Búzio
Inauguração da
Requalificação 

 
O ministro da Educação, Tia-

go Brandão Rodrigues, e o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Vale de Cambra, José Pinhei-
ro, inauguraram as obras de      
ampliação e requalificação da 
Escola Básica e Secundária de 
Búzio. Um momento feliz para 
a comunidade escolar do con-
celho, no qual a AECA teve a 
honra de presenciar, estando 
representada pelo seu Vice 
Presidente Abel Oliveira.

A aposta na educação é es-

Jornadas de Ciência
de Arouca

Loja Interativa de Turismo
Escola Secundária de Arouca
Arouca Geopark

Engenharia
Medicina
Física

Astronomia
Biologia
Geologia

Informática
Robótica

16 — 17
dezembro
2016
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tratégica em Vale de Cambra. 
No momento em que o minis-
tro da Educação presidiu à inau-
guração da requalificação da 
Escola Básica e Secundária de 
Búzio, José Pinheiro, presidente 
da autarquia, lembrou os mais 
de três milhões de euros de in-
vestimento no parque escolar 
do concelho.

12 de dezembro 2016

www.aeca.pt

 

Bem-vindo ao novo
site da AECA

A AECA tem uma nova ima-
gem na Web, uma imagem reno-
vada, com navegação simples 
e intuitiva e com novas funcio-
nalidades. Para além do novo 
design, é compatível com a 
mais recente tecnologia no que 
se refere a dispositivos móveis.

A AECA festejou o seu
25º aniversário

 

A celebração dos 25 anos de 

atividade realizou-se no pas-
sado dia 30 de novembro, na 
qual a entidade reconheceu os 
associados mais antigos, no-
meando os seus fundadores e 
homenageando as empresas 
fundadoras ainda em atividade, 
homenageando igualmente os 
seus antigos presidentes de di-
reção.

O jantar de Gala reuniu uma 
centena de empresários as-
sociados e ilustres individuali-
dades representantes da Admi-
nistração Local, Municípios e 
Assembleias Municipais de Vale 
de Cambra e Arouca, parcei-
ros, Agrupamentos de Escolas 
de Arouca e Búzio, Associação 
Geoparque Arouca e ADRIMAG 
– Associação Desenvolvimento 
Rural Integrado das Serras de 
Montemuro Arada e Gralheira. 

Para memória ficou esta Gala 
dos Empresários, um convívio 
vivido com grande festividade, 
que decorreu nas instalações 
do hotel S. Pedro em Arouca.

AECA reúne em
Assembleia Geral
Eleitos os Órgãos Sociais
para o quadriénio
2017-2020

 

A 9 de novembro a Assem-
bleia Geral da Associação Em-
presarial de Cambra elegeu os 
órgãos sociais para o quadrié-
nio 2017 – 2020.

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Arouconsult – Con-
sultoria e Gestão, Lda. – repre-
sentada por Vitor Carlos Costa 
Carvalho.
Vice Presidente: Gabinete de 
Contabilidade de A. Martins, 
Lda. – representada por Alfredo 
Brandão Martins.
Secretário: Audicambra – Ges-
tão e Contabilidade, Lda. – re-
presentada por Maria Isabel 
Fernandes Soares Rodrigues.

DIREÇÃO

Presidente: Chatron, Lda. – re-
presentada por Carlos Manuel 
Fernandes Brandão.
Vice Presidente: Inaceinox – 
Indústria de Equipamentos Ino-
xidáveis, S.A., – representada 
por Abel Martins e Oliveira.
Vice Presidente: Movilar – Fer-
nando Pinho Brandão, Lda. – 
representada por Fernando Rui 
Fontes Brandão.
Tesoureiro: Fontes, Ribeiro & 
Fontes, Lda. – representada por 
Vítor Francisco Mota Ferreira 
Fontes.
Secretário: M. Vide & Irmão, 
Lda. – representada por Rui 
Daniel de Oliveira Vide.

CONSELHO FISCAL

Presidente: Farcimar – Soluções 
e Pré-Fabricados de Betão, S.A. - 
representada por Luís Bruno de 
Pinho Teixeira.
Relator: SDD- Soluções em Ma-
deira, Lda. – representada por 
Fernando Marcelo Gonçalves 
Soares.
Vogal: Inocambra, Lda. – rep-
resentada por António Augusto 
Soares da Silva.
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Zona Verde, Lda.
20º Aniversário

A AECA felicita a Zona Verde 
- Consultoria e Estudos Avan-
çados, Lda. pelo seu 20º ani-
versário. 

Realçamos todo o seu em-
penho e dedicação em prol do 
desenvolvimento económico da 
região.

Um abraço especial aos ad-
ministradores e colaboradores.

Votos de maior sucesso em-
presarial.

21 de outubro de 2016

AECA presente na assinatura 
do protocolo de intervenção 
no mosteiro de Arouca

 

A convite da Secretária de 
Estado do Turismo, Ana Mendes 
Godinho, do presidente da Enti-
dade Regional de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, Mel-
chior Moreira, e do presidente 
da Câmara Municipal de Arouca, 
José Artur Neves, a Direção da 
AECA participou na assinatura 
do protocolo de intervenção no 
Mosteiro de Arouca e assinatura 
do protocolo de mecenato para 
recuperação do muro da Cerca 
do Mosteiro.

28 de setembro de 2016

A AECA presente na
72ª Feira das Colheitas

  Mais uma vez a AECA esteve 
presente na Feira das Colheitas.

Este ano, com um stand na 
avenida principal e em frente 
ao convento, a AECA recebeu 
muitos dos seus associados, 
parceiros e amigos.

Deixamos aqui um pequeno 
registo de alguns dos bons mo-
mentos vividos neste certame.  

  

25 de setembro de 2016

ZI DE ALVARENGA, 2.ªFASE
Lançamento da
primeira pedra da
Fábrica de Cerveja Santa Cruz 

A convite do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Arou-
ca, José Artur Neves, e do pro-
motor da Fábrica de Cerveja 
Santa Cruz de Alvarenga, Heitor 
Castro Soares Morgado, a di-
reção da AECA esteve presente 
no lançamento da primeira pe-
dra deste empreendimento que 
certamente irá contribuir em 
muito para o desenvolvimento 
de Arouca e em particular de 
Alvarenga.

Aproveitamos para, e mais 
uma vez, parabenizar o promo-
tor deste projeto.

Ao mesmo tempo a Câmara 
Municipal de Arouca procedeu 
à abertura da 2ª fase da Zona 
Industrial de Alvarenga.

7 de setembro de 2016

AECA participa nas PAP
do Agrupamento de
Escolas de Búzio

Foi com muita honra que a 
AECA aceitou o convite da di-
reção do Agrupamento de Esco-
las de Búzio - Vale de Cambra, 
para integrar os júris das Provas 
de aptidão profissional (PAP) 
dos cursos profissionais (nível 
IV), na qualidade de represen-
tante das entidades da região.

As provas decorreram de 11
a 15 de julho abrangendo as 
seguintes áreas de formação: 
Técnico de Contabilidade; Téc-
nico de Mecatrónia, Técnico de 
Produção em Metalomecâni-
ca - variante Programação e 
Maquinação; Técnico de Turis-
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mo Ambiental e Rural e Técnico 
de Restauração - variante Res-
taurante/Bar.

11 de julho de 2016

PERFINOX
Soluções para a
Indústria Alimentar

             
A empresa nossa associada, 

PERFINOX, concluiu o processo 
de certificação para dois novos 
importantes referenciais:

• ISO 3834-2:2015 - Requisi-
tos da Qualidade na Soldadura 
por Fusão dos Materiais Metáli-
cos.

• EN 1090-1:2009+A1:2011 
- Controlo de Produção em Fá-
brica / Componentes de Estru-
turas Metálicas de Aço.

A par deste processo, foram 
renovados também os referen-
ciais:

• ISO 9001:2008 - Sistema 
de Gestão da Qualidade.

• ISO 14001:2004 - Sistema 
de Gestão Ambiental.

• OHSAS 18001:2007 - Sis-
tema de Gestão de Segurança e 
Saúde no Trabalho.

É com grande orgulho e sa-
tisfação que a PERFINOX tam-
bém anuncia renovação do es-
tatuto PME líder. 

AHBVA
Tomada de posse
da nova estrutura de
Comando do Corpo

A convite da AHBVA - Asso-
ciação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Arouca, 
a direção da AECA esteve pre-
sente na tomada de posse da 
nova estrutura de comando do 
corpo de bombeiros, no dia 9 
de julho de 2016.

Parabéns a todos os elemen-
tos que aceitaram o desafio de 
continuar a honrar os compro-
missos desta grande força que 
são os Bombeiros Voluntários 
de Arouca.

9 de julho de 2016

Tecnobento é agora um
“Automation Partner
Solution” 

A empresa nossa associada, 
Tecnobento, Lda., é agora um 
“Automation Partner Solution” 
da Siemens.

A combinação da experiên-
cia da equipa de engenharia e 
os produtos de alta qualidade 

concebidos pela Siemens re-
sultam os melhores sistemas 
e soluções para os nossos cli-
entes. 

A Tecnobento orgulha-se da 
distinção e continuarão a tra-
balhar para apresentar as mais 
recentes tecnologias nos nossos 
equipamentos.

Uma equipa ao vosso dispor.
8 de julho de 2016

Movilar Gás obteve
Grau Ouro no
programa Excelência

     

A Movilar-Gás, empresa nos-
sa associada, revendedor autori-
zado Rubis Gás, para o Concelho 
de Arouca, obteve no último 
semestre o Grau Ouro no pro-
grama de Excelência da marca 
Rubis Gás. A esta distinção, fruto 
do trabalho e empenho do Staff 
veio, também, juntar-se o pré-
mio “Elite Club” que distingue os 
30 melhores revendedores da 
Rubis Gás a nível nacional pelo 
seu desempenho em 2015.

A Movilar-Gás agradece aos 
seus clientes a sua preferência, 
no compromisso que irá dar con-
tinuidade a todo o trabalho até 
aqui realizado satisfazendo ao 
máximo as pretensões dos seus 
clientes.

15 de junho de 2016

Associados da AECA 
reúnem em
Assembleia Geral

Decorreu no passado dia 8 
de junho de 2016, a Assem-
bleia Geral anual da AECA para 
apreciação e deliberação do 
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Relatório de Contas relativo ao 
exercício de 2015 e apreciação  
do Plano de Atividades e Orça-
mento relativo ao ano de 2016.

Com um orçamento de sete-
centos e quarenta e um mil 
euros, a AECA apresentou um 
Plano de Atividades que mere-
ceu aprovação consensual dos 
associados presentes na sessão.

Foram apresentados os di-
versos serviços cada vez mais 

solicitados pelos associados. A 
maior fatia do orçamento vai 
para o projeto Comércio Investe 
- Projeto de Incentivo à Mo-
dernização do Comércio Tradi-
cional a decorrer em Vale de 
Cambra que veio permitir a um 
conjunto de empresas do cen-
tro urbano, a revitalização do 
seu espaço comercial, nome-
adamente com investimentos 
em obras, imagem, tecnologia, 
entre outros.

A Diáspora Empresarial me-
rece especial relevo. 

Foi também aprovada a 
adesão da AECA à FORESP – As-
sociação para a Formação e 
Especialização Tecnológica de 
Vale de Cambra.

8 de junho 2016

Workshop
“12 Erros de Gestão,
Fatais para a sua Empresa”

A AECA realizou a 7 de junho, 
nas instalações do Hotel Rural 
Quinta de Novais, um Workshop 
subordinado ao Tema “12 Erros 
de Gestão, Fatais para a sua 
Empresa”.

Este Worshop / Formação 
teve como objetivo sensibilizar 
as empresas participantes para 
a tipologia dos erros de gestão 
que podem arruinar qualquer 
negócio e desenhar as princi-
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pais estratégias corretivas para 
reduzir/anular estes aconteci-
mentos.

Participaram no workshop as 
empresas associadas da AECA: 
Polisport, SA; Colep,SA; Adriano 
de Sousa & Filho, Lda; Opti- 
Arouca, Lda; Forestcorte, Lda; 
Arouconstroi,SA e Movilar Gás 
- Fernando Rui Fontes Brandão.

7 de junho de 2016

III Concurso
Jovens Empreendedores

 Decorreu na Loja Interativa 
de Turismo, em Arouca a sessão 

de encerramento e entrega de 
prémios do III Concurso Jovens 
Empreendedores, onde cerca 
de 30 alunos dos Agrupamen-
tos de Escolas de Arouca e Es-
cariz mostraram as suas ideias 
inovadoras de negócio.

Promovido pela ADRIMAG 
(através do projeto AroucaIn-
clui) e pela Câmara Municipal de 

Arouca, em parceria com a AECA 
e com os Agrupamentos de Es-
colas de Arouca e Escariz, este 
concurso, dirigido aos alunos 
do ensino secundário do mu-
nicípio, pretendia despertar nos 
jovens arouquenses o espírito 
empreendedor, estimulando-os 
a criar ideias originais e inovado-
ras que pudessem traduzir-se 
em potenciais projetos no futuro.

31 de maio de 2016
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