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Bem vinda, 
Smart Toilet

Junte-se à corrente Smart! 

In-Wash® Inspira. A Smart Toilet.

A sua vida está a tornar-se cada vez mais inteligente. Está na altura do 
seu espaço de banho acompanhar a corrente. 
A nova sanita In-Wash® Inspira é a escolha mais inteligente para a sua 
higiene diária. O seu design universal, utilização intuitiva e configurações 
personalizáveis tornam a última tecnologia acessível a todos. 

Fontes, Ribeiro & Fontes, Lda
Malhadoura . Santa Eulália 4540-535 Arouca . Tel.: 256 944 725 . Fax: 256 944 725
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temas Digitais) e que teve a gentileza de aceitar 
o convite da AECA para participar nesta Edição 
e também para participar no seminário com o 
mesmo tema a levar a cabo pela AECA no au-
ditório da J. F. de Escariz.

Se pretendemos empresas mais à frente e se 
pretendemos progresso e desenvolvimento te-
mos primeiro que formar as pessoas e, de maior 
importância, formar os empresários.

O Projecto “Formação – Acção para PME’s” 
(vocacionado para sectores Indústria, comércio 
e serviços) promovido pela AECA e que arrancou 
no passado mês de Abril abrange 16 empresas 
(16 empresários) que irão eles próprios em con-
junto com os especialistas de cada área, delinear 
intervenções muito específicas e muito dirigidas 
por forma a colmatar algumas lacunas e pro-
mover a melhoria de gestão e de desempenho 
das próprias empresas.

Nem todas podem ser 4.0, mas todas podem 
e devem ser bem dirigidas, produtivas de forma 
a que promovam o bem estar económico e so-
cial de todos os seus colaboradores.

Brevemente iniciaremos também o Projecto 
“Formação - Acção Turismo” vocacionado para o 
sector do turismo, também ele com crescimento 
assinalável nos últimos tempos.

Considero que a AECA deve existir para pro-
mover os seus associados e, simultaneamente, 

Como não poderia deixar de ser o tema desta 
revista é muito apelativo e, acima de tudo,  ne-
cessita de ser desmistificado e esclarecido, mes-
mo para os empresários.

Desde que assumi a Presidência da AECA (há 
uns meses a esta parte) que procurei aprofundar 
mais o tema e trazer para Arouca e Vale de Cam-
bra não só o debate como a formação na área 
da indústria estando ela na 2.0, na 3.0 ou na 4.0.

 
No nosso território temos indústria nos di-

versos níveis, umas mais automatizadas e ro-
botizadas, outras  ainda mais à frente onde a 
digitalização e a “internet das coisas” é já uma 
realidade, mas existem todas as outras indús-
trias tradicionais desde o calçado às madei-
ras passando pelas têxteis e pelas construções 
metalomecânicas onde a indústria 4.0 não se 
consegue implementar com as ideias chave 
subjacentes à sua criação: “fábricas e máquinas 
inteligentes, sistemas ciberfísicos, integração 
natural homem-máquina, autonomia e adapta-
bilidade, sistemas de produtos e serviços, virtua-
lização, realidade aumentada”, mesmo assim 
não deixam de ser empresas importantes e fun-
damentais para o desenvolvimento económico, 
social e sustentável do território.

Esta definição é descrita e explicada pelo es-
pecialista na matéria e Professor da FEUP, Amé-
rico Azevedo (que foi também meu Professor na 
FEUP, era então assistente numa cadeira de Sis-

Indústria 4.0
e muito mais!

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.
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para promover e divulgar a responsabilidade so-
cial do empresário.

Temos a sorte de ter na nossa comunidade 
muitos exemplos de bons patrões (usando o 
termo tradicional e vulgarmente conhecido), 
alguns deles reconhecidos pelos Municípios ou 
pelas Instituições dos mesmos.

A AECA reproduz nesta revista 3 exemplos 
de empresários cujas comunidades quiseram 
agraciar: Manuel dos Santos Teixeira de Sousa, 
António David Silva e António Alegria Coutinho 
Moreira. Três exemplos que são uma referên-
cia para os empresários  mais jovens e que são 
reconhecidos não só pelo seu mérito empresa-
rial como também pela sua acção cívica e social.

Mais haveria e a AECA  poderia fornecer mais 
exemplos de muitos outros associados.

Arouca e Vale de Cambra têm tido grande 
progresso nos últimos anos e este foi possível, 
em larga medida, graças aos empresários e às 
empresas que diariamente labutam e exportam 
para os mais diversos Países a nível global.

 

Quanto à Direcção por mim presidida, esta 
iniciou o mandato com uma reunião numa em-
presa e continuará a fazer as suas reuniões pre-
ferencialmente nas empresas. Este é o nosso 
habitat natural, é onde contactamos com outros 
sectores, com outras experiências e com outras 
abordagens, permitindo concluir as reuniões com 
uma visita guiada à empresa que nos recebeu. 

A experiência tem-se revelado muito positiva 
e como tal assim vai continuar!

Todas as empresas disponíveis para nos re-
ceberem podem manifestar o seu interesse aos 
nossos serviços. Teremos todo o gosto em vos 
visitar e, simultaneamente, partilhar e divulgar 
o que por lá se vai fazendo.

Para terminar gostaria de salientar que 
desde o dia 14 deste mês de Junho a AECA 
conta com uma delegação/espaço físico  em 
Vale de Cambra. Esse será um espaço para 
atendimento aos associados com calendário 
definido, para além de ser o nosso espaço 
comum na cidade.

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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forma, que nesta fase de indústria 4.0 pretende 
alterar, em alguns casos de forma significativa, 
também o mundo laboral, não pode no entanto 
fazer-nos esquecer as regras de conduta, valores 
e princípios que nos devem orientar sempre 
na maneira como interagimos com o outro. Por 
mais que a tecnologia ou as máquinas povoem o 
nosso dia-a-dia, por mais que a enormidade de 
dados a que agora temos acesso nos dê estatís-
ticas úteis para melhorarmos a eficácia da nossa 
produção empresarial, o ser humano que gere 
ou trata toda esta informação e o mundo novo 
que está ao nosso alcance através dela deve con-
tinuar, sempre, a ser o centro de preocupação 
prioritário. Assim sendo, utilizemos a tecnologia 
que esta nova revolução nos traz, mas não nos 
deslumbremos. 

Utilizemos as nossas possibilidades de 
melhorar procedimentos, apanhemos este 
comboio, mas sempre sem esquecer que 
somos nós o maquinista. As novas possibili-
dades do mundo global em rede são um ins-
trumento, não um fim em si mesmo. As pes-
soas devem continuar a ser a nossa primeira 
preocupação. Entremos nesse novo mundo 
com visão de 360 graus, sem nunca esquecer 
de, efetivamente, agir no local onde estamos 
e principalmente tendo as pessoas como alvo 
de optimização quanto à qualidade de vida.

“No comboio da indústria 4.0”

Muito se tem falado e escrito sobre a indús-
tria 4.0. Tentarei acrescentar ao debate algo 
que me parece importante realçar. Esta nova 
revolução industrial não apareceu (e não con-
tinuará a crescer) vinda do nada. Cada um de 
nós, enquanto cidadão, ou enquanto gestor, ou 
enquanto trabalhador nos dias de hoje, pode e 
deve ter um papel importante a desempenhar 
na passagem para esta nova realidade empre-
sarial.

Esse papel passa pela tentativa ininterrup-
ta que cada um de nós deve fazer na possível
actualização de conhecimentos ao longo do nos-
so curso de vida. Se na primeira revolução indus-
trial houve uma migração em massa do campo 
para a cidade, hoje em dia assistimos a uma mi-
gração das pessoas para um outro “sítio”: cada 
vez mais (também) se vive na internet. Não é 
local de lazer apenas, como muitos a viam quan-
do apareceu, mas está a ficar omnipresente no 
quotidiano.

Quando, por exemplo, a Internet das Coisas se 
solidificar e reforçar ainda mais a ligação entre 
tudo e todos, não seremos apanhados de sur-
presa se conseguirmos ir fazendo a nossa própria 
atualização de conhecimentos.

É claro que toda a tecnologia que se instalou e 
que vai ganhar ainda mais terreno neste mundo 
humano a que pertencemos já mudou a forma 
como nos relacionamos uns com os outros. Esta 

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal
de Vale de Cambra

José Pinheiro
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estratégicos: capacitação de recursos humanos; 
cooperação tecnológica; apoio às «StartUps»; fi-
nanciamento e apoio ao investimento; interna-
cionalização; adaptação legal e normativa.

Estudos recentes apontam no sentido de Por-
tugal ser um país acima da média europeia, em 
termos de competitividade digital, mas onde 
ainda muito há a fazer neste âmbito, seja ao 
nível das infraestruturas, das competências ou 
da capacitação, fruto, entre outros entraves, do 
estatuto periférico do nosso país e da nossa falta 
de escala.

É por isso que a estratégia nacional da Indús-
tria 4.0 aponta para uma dinâmica «bottom-up» 
(ou «de baixo para cima»), em que a definição 
dos principais eixos estratégicos é feita a partir 
das necessidades identificadas, primeiro junto 
das empresas, depois junto das principais filei-
ras.

O crescimento e desenvolvimento empre-
sariais de que Arouca (e Vale de Cambra, ape-
sar de já ter outra tradição industrial que nós 
ainda estamos a construir) tem beneficiado, 
com o que isso implica na criação de em-
prego e de mais-valias económicas, não são 
alheios a estas dinâmicas, absolutamente no 
topo das agendas de todos. O caminho está 
traçado, e nós já estamos a percorrê-lo, com 
enorme sucesso.

A quarta Revolução Industrial

No final do século XVIII, o surgimento da 
máquina a vapor foi o culminar da Revolução 
Industrial. No início do século XX, a eletrici-
dade permitia transformar o processo produ-
tivo, afinando o conceito de linha de monta-
gem. Na década de 70, começamos a sentir o 
primeiro impulso tecnológico, automatizando os 
primeiros processos de produção. Hoje, o mun-
do é digital, e as novas tecnologias permitem 
novos  paradigmas de produção e de negócio.                                  
Podemos, assim, ligar a máquina a vapor à 
primeira Revolução Industrial, a eletricidade à 
segunda, a automação à terceira e o digital à 
quarta Revolução Industrial.

Sentimos, no dia-a-dia, que a vida é, cada vez 
mais, em rede. E, na Economia, esta rede envolve 
a tecnologia, mas também os equipamentos, os 
processos de produção e as pessoas. Os meios 
de produção estão, cada vez mais, interligados. 
As cadeias de produção, cada vez mais integra-
das. Os canais de distribuição e de contacto com 
o cliente final, cada vez mais digitais. Abrem-se, 
portanto, novas oportunidades para as empresas 
mais preparadas, o ambiente económico torna-
-se mais competitivo e o cliente é cada vez mais 
e melhor informado.

Neste contexto de quarta Revolução Indus-
trial, ou Indústria 4.0, são, portanto, três as pa-
lavras-chave: Qualificação; Internacionalização; 
Mercados. E, neste sentido, são seis os objetivos 

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

de Arouca

José Artur Neves
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Sistemas de Medição de Leite com Recolha de Amostras
para Montagem em Receções das Unidades Fabris

Sistemas de Medição de Leite com Recolha Automática de Amostras
Armazenadas em Caixa Frigorífica com Carrossel para 20 Frascos

para Montagem em Camião Cisterna

Os Sistemas de Medição de Leite com Recolha Automática de Amostras desenvolvidos pela TECNOCON são
uma referência na indústria dos lacticínios. Ao longo dos anos, com a instalação de centenas de
equipamentos,nomeadamente no mercado Ibérico em grandes cooperativas e indústrias transformadoras,
ficou provado que a implementação e introdução das novas tecnologias proporcionou mais valias para o sector
da recolha e transporte do leite, sempre em cumprimento com as normas em vigor.

SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE LEITE

Representadas

A TECNOCON é uma empresa criada em 1989, onde a competência e a experiência dos seus técnicos,
adquirida ao longo dos anos, tem sido um dos fatores de sucesso para o seu crescimento sustentado.

Tem como atividade principal a automação industrial que inclui o desenvolvimento e produção de soluções para
automação e controlo de processos industriais, projeto e montagem de infraestruturas elétricas,
assistência técnica e comercialização de componentes industriais.

A estratégia da TECNOCON, aliada ao conceito de desenvolvimento sustentado, determinou a aposta em
mercados e áreas diversificadas que abarcam a indústria alimentar e bebidas (cervejeira, lacticínios, vinícola,
cafés, águas e refrigerantes,etc.), química, têxtil, ambiente, transformadora e outras de menor expressão.

Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A.

®TECNOCON
GRUPO ARSOPI
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mente toda a atividade produtiva fica afastada 
da maior parte dos cidadãos. Nesta linha evolu-
tiva, outro facto relevante tem a ver com a ter-
ceirização da economia e a consequente perda 
de importância na sociedade da atividade ma-
nufatureira. Contudo, nos dias de hoje, assisti-
mos a uma verdadeira mudança de paradigma. 
O expoente desta mudança será materializado 
com a implantação do que se entende por “fá-
brica do futuro”, no ambiente do que se entende 
ser a quarta revolução industrial, a Indústria 4.0, 
a revolução digital na indústria.

Primeiro veio o vapor e as primeiras máquinas 
que mecanizaram parte do trabalho nas fábricas 
de então (1ª revolução industrial, 1760 - 1820). 
Em seguida, foi a eletricidade, a linha de mon-
tagem e o nascimento da produção em massa 
(Henry Ford) (2ª revolução industrial, 1870 – 
1940). A terceira era da indústria surgiu com o 
aparecimento dos computadores, a eletrónica 
e o começo da automação (PLC) (3ª revolução 
industrial, 1969 – 2010). E agora entramos na 
quarta revolução industrial, onde os computado-
res e a automação robotizada se integram de 
forma natural com os operadores dando forma 
ao que se denomina de “smart factory”, com 
o foco na digitização “end-to-end” de todos os 
ativos físicos e na integração dos ecossistemas 
digitais com os vários parceiros da cadeia de 
valor – elementos centrais na denominada In-
dústria 4.0.

O chavão da “indústria 4.0” está cada vez 

Indústria 4.0 é um sinónimo para a quar-
ta revolução industrial. O termo teve origem 
em 2010 na Alemanha no âmbito de um 
projeto orientado para o desenvolvimento 
da “fábrica do futuro” – projeto enquadrado 
num plano estratégico de desenvolvimento 
da economia Alemã tendo por base o po-
tencial inerente a tecnologias avançadas. A 
visão para esta fábrica de futuro assentava 
na integração dos denominados sistemas 
ciber-físicos, bem como na aplicação da 
chamada “Internet das coisas” e “Internet 
de serviços” nos processos de produção e 
logística, incluindo a organização do tra-
balho e a exploração de novos modelos de 
negócio e serviços abrangendo toda a ca-
deia de valor.

Da 1ª à 4ª revolução industrial
A vez da Indústria 4.0

Olhar para o futuro da indústria exige que se 
compreenda como foi o passado. Hoje fala-se 
numa mudança de paradigma industrial. Com-
preender este novo paradigma exige que se 
compreenda o que mudou e o que tem vindo a 
mudar. A história da industrialização mostra-nos 
que de uma relação de personalização, centrada 
no artífice/artesão, se evoluiu para um ambi-
ente de produção em massa, em que o “poder” 
passou para o lado do produtor e simultanea-

A importância de um
roteiro estratégico para a

implementação da
Indústria 4.0

Américo Azevedo, PhD
INESC TEC &

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
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mais à nossa volta: no discurso político, nos mei-
os de comunicação social e nas agendas dos in-
vestigadores e dos empresários. Produção mais 
inteligente, mais rápida, mais personalizada, 
mais eficiente, mais integrada - são apenas al-
gumas das promessas desta nova era industrial. 
O potencial, especialmente para a indústria de 
manufatura, é realmente grande, tanto para for-
necedores como para utilizadores de tecnologias 
em todo o espectro da Indústria 4.0. Mas ainda 
há muitas questões não resolvidas, incertezas e 
desafios.

A indústria Europeia tem vindo a enfrentar 
desafios económicos substanciais decorrentes 
não só do aumento do ritmo de desenvolvimen-
to tecnológico, da diminuição da disponibilidade 
de recursos naturais, do aumento dos preços 
da energia, como também, do envelhecimento 
da classe trabalhadora e naturalmente da glo-
balização dos mercados. Além disso, é cada vez 
mais importante ter a capacidade de garantir, 
com elevada eficiência e reduzido tempo de res-
posta, um ambiente de produção individualiza-
da. É, pois, neste contexto exigente e desafiante 
que a Industria 4.0 promove uma visão em que 
se espera que os desenvolvimentos em torno       
das tecnologias da informação permitam novas 
formas de concepção e produção. Assistiremos a 
uma cada vez maior participação ativa do consu-
midor nos processos de criação e de produção. 
Cada vez mais o sistema de produção será dis-
tribuído, formando-se um verdadeiro ecossiste-
ma de criação de valor colaborativo e adaptativo.

A “imagem de marca” desta quarta revolução 
industrial, é sem dúvida a consonância das tec-
nologias da internet, nomeadamente com a 
massificação da “internet das coisas”, com o 
aumento exponencial da capacidade computa-
cional e nomeadamente da denominada “com-
putação na nuvem”. Surgirão, por isso, uma nova 
geração de sistemas industriais baseados em 
serviços inovadores cujas funcionalidades resi-
dem nos dispositivos ciberfísicos e na “nuvem”.

De forma sucinta poderíamos enumerar no 
domínio da Indústria 4.0 as seguintes ideias 
chave: fábricas e máquinas inteligentes, siste-
mas ciberfísicos, integração natural homem-
máquina, autonomia e adaptabilidade, sistemas 
de produtos e serviços, virtualização, realidade 

aumentada.

Benefícios e ganhos esperados

A tecnologia digital subjacente à Indústria 4.0 
promete revolucionar a produção industrial, re-
duzindo custos e ampliando as oportunidades de 
negócio.

Anunciam-se um sem número de efeitos 
macroeconómicos e de benefícios operacionais. 
O aumento da produtividade em ambientes de 
maior flexibilidade, a redução do time-to-mar-
ket, a redução da indisponibilidade dos recursos 
e da não qualidade são apenas alguns dos ga-
nhos que se esperam garantir. Além disso, num 
balanço de criação e destruição de emprego, 
espera-se que quando se atingir a maturidade 
(estima-se um período de 10 a 15 anos para que 
a indústria 4.0 atinja a maturidade), se verifique 
um saldo global positivo para a população tra-
balhadora em atividade na indústria trabalhado-
ra (no contexto Europeu).

Outros benefícios são apontados no domínio 
da criação de novas redes de criação de valor 
e da exploração de novos modelos de negócio, 
que, por sua vez, originarão novas profissões.

A importância de um roteiro estratégico 
que guie a implementação

As mudanças decorrentes da revolução digital 
no processo de produção e criação de valor são 
radicais e representam um verdadeiro desafio 
para as empresas. A Indústria 4.0 não é apenas 
uma questão de Máquinas, Produtos e Internet. 
A utilização de novas tecnologias e a aquisição 
de novo conhecimento, através do tratamento 
seletivo da informação, conduzirá inevitavel-
mente a novos tipos e formas de trabalhar. Isso 
exigirá mudanças nas estruturas dentro das em-
presas e nas próprias relações entre empresas. 
A capacidade de analisar a cultura organiza-
cional prevalecente e os padrões de operação 
existentes serão, portanto, fundamentais para 
o sucesso da implementação de uma estratégia 
de Indústria 4.0.

Por conseguinte, num quadro de evolução em 
torno dos princípios e conceitos da Indústria 4.0, 
os principais desafios para as empresas incluem 
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compreender o que de facto a Indústria 4.0 si-
gnifica. Para não ficarem para trás, as empresas 
precisam desenvolver de forma adequada e sis-
temática estratégias que lhes permitam, opor-
tunamente, explorar as novas possibilidades 
da digitalização, melhorar os seus processos           
de operação e desenvolver novos modelos de 
negócios.

Uma abordagem estruturada é fundamen-
tal. Uma das primeiras ações é avaliar a matu-
ridade da empresa no contexto da abrangência 
da Indústria 4.0. Avaliar a maturidade significa 
conhecer bem o ponto de partida no sentido de 
se definir o melhor caminho a seguir na imple-
mentação de uma estratégia de indústria 4.0. É 

particularmente importante definir uma visão 
neste âmbito e necessariamente alinhada com a 
estratégia global da empresa. A identificação de 
prioridades e metas a tingir nos próximos anos e 
o desenvolvimento de projetos piloto (provas de 
conceito) serão os próximos passos.

A Indústria 4.0 terá um benefício significa-
tivo para as empresas que interiorizem bem 
o que a Quarta Revolução Industrial significa 
e, nomeadamente, para a forma como po-
dem operar e desenvolver o seu negócio, 
numa lógica de olhar para toda a cadeia de 
valor, isto é, muito para além da tradicional 
fronteira da empresa.
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Segurança no caminho
da sustentabilidade

empresarial

Sónia Mendes (Eng.ª)
Departamento de Higiene e Segurança

Inaceinox S.A.

que pertençam a uma organização e não só a 
um sector como por vezes é subentendida. 

Para combater os acidentes de trabalho, a 
primeira ferramenta a utilizar é a avaliação de 
riscos. Contudo a identificação dos mesmos e a 
implementação de medidas preventivas pres-
supõem uma mudança nos hábitos e costumes 
dos trabalhadores, algo que nem sempre ocorre 
com a lenidade e rapidez desejada. 

Com a implementação de gestão de segu-
rança nas organizações, reduzem-se os riscos, 
melhora-se a qualidade de vida dos seus colabo-
radores, assim como, a credibilidade nacional e 
internacional.

A aposta na formação a longo prazo produz 
resultados positivos e deve ser realizada com 
periodicidade. 

As empresas devem garantir que os tra-
balhadores contratados recebam formação 
contínua, nomeadamente, na sua entrada ao 
serviço, sempre que é adicionada uma função 
distinta ou há alguma alteração ao trabalho rea-
lizado ou ainda quando são introduzidos novos 
equipamentos.

A formação em saúde e segurança deve 
ser adequada ao nível de conhecimento do(s) 
operador(es) bem como da especificidade da 
função a desempenhar, complementando a in-
formação com um manual em suporte físico. 

Todos os trabalhadores da organização devem 

O mercado nacional e internacional está mais 
atento à segurança. Para tal, cabe à indústria 
metalomecânica promover hábitos de saúde, hi-
giene e segurança que se traduzam na redução 
do esforço físico e consequentemente numa 
melhoria sustentável a longo prazo.

A Inaceinox foi fundada em 1988 e conta, em 
média, com 83 colaboradores nos seus quadros. 
O volume de negócios centraliza-se no exterior, 
onde possui equipas de trabalho com regulari-
dade.

A certificação OHSAS 18001 consiste na gestão 
dos riscos operacionais e em melhorar o desem-
penho das organizações. 

Trata-se de uma norma que oferece orien-
tações sobre avaliações de saúde e segurança e 
de como gerir esses aspetos de forma mais efi-
caz, tendo em consideração a redução de riscos, 
o bem-estar de seus colaboradores e a preven-
ção de acidentes. 

Um dos fatores de sucesso das empresas por-
tuguesas passa por melhorar a produtividade e 
a competitividade devendo para isso metamor-
fosear-se no sentido de melhorar as condições 
de trabalho. A segurança no trabalho demons-
tra que a empresa é socialmente responsável,   
melhorando, portanto, a sua reputação, a mo-
tivação do colaborador, e, consequentemente a 
sua produtividade.    

A segurança é da responsabilidade de todos 
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ter conhecimento atualizado dos riscos profissio-
nais, medidas de primeiros socorros, combate a 
incêndio e de evacuação de trabalhadores.

Os trabalhadores e/ou os seus representantes 
deve ser chamados a participar do processo de 
melhoria das condições de segurança e saúde 
no trabalho, sendo consultados pela entidades 
patronais sob obrigação legal.

Com resultados mais positivos no combate 
ao risco e na melhoria da eficiência produtiva 
encontra-se a obrigatoriedade de utilização de 
dispositivos de proteção coletiva, seguido da 
utilização de equipamentos de proteção indi-
vidual. Esta ultima, representa muitas vezes um 
incómodo para os colaboradores, afetando-os ao 
nível dos diferentes sentidos. Os equipamentos 
de proteção coletiva devem encontrar-se em 
bom estado e nunca devem ser manipulados.

Ainda que relegados para segundo plano, os 
equipamentos de proteção individual, devem 
ser usados sempre que se verifique a possibili-

dade de riscos por menores que sejam, quando 
já se encontram aplicadas outras medidas, em 
situações de emergência ou de curta duração.

Dadas as circunstâncias da indústria meta-
lomecânica, os equipamentos de proteção indi-
vidual devem ser escolhidos de acordo com o 
trabalho a realizar e tendo em conta as carac-
terísticas individuais dos trabalhadores.

Sendo a indústria 4.0 um conceito baseado 
na internet das coisas e que pretende tornar a 
indústria mais inteligente, espera-se uma ace-
leração e qualificação dos processos de trabalho 
bem como um crescimento dos níveis de pro-
teção dos trabalhadores.

Como? Com o acesso a informação cada 
vez maior e melhor! Impedâncias? Sim. Traba-
lhadores mais antigos. Solução: Mente aberta.

No que concerne à Inaceinox, S.A. a im-
plementação das OHSAS18001 é um objetivo 
assumido e próximo.
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de construção e electrodomésticos, ou até mes-
mo bolo-rei, algo absolutamente inovador em 
Arouca da altura. Outra das novidades foi a en-
trega das compras ao domicílio, algo que acon-
tecia pela primeira vez, para não falar na caixa 
registadora semiautomática que passou a ter no 
seu estabelecimento.

O negócio cresceu, e Manuel Sousa resolveu 
mudar-se para um espaço mais amplo, à entra-
da da vila, onde passou a ter zonas dedicadas 
aos materiais de construção, ao supermercado 
e ao armazém. Progressivamente, o supermer-
cado foi precisando de mais espaço, à medida 
que o armazém diminuía. No novo espaço, a 
orientação para o cliente manteve-se e, consci-
ente disso, Manuel Sousa rapidamente percebeu 
que era fundamental incutir isso mesmo nos 
seus funcionários, sendo pioneiro, também, nas 
ações de formação.

No final da década de 1980, a cadeia de su-
permercados «Pingo Doce» manifestou forte     
interesse em adquirir-lhe a concessão, e Ma-
nuel Sousa acabou por ceder. Todavia, a relação 
próxima, de décadas, com os arouquenses in-
centivou-o a abrir um novo espaço, na locali-
zação actual. Os estabelecimentos ‘Cavadinha’ 
ganharam nova identidade, novo fôlego, nova 
forma de gestão, com supermercado, armazém, 
distribuição de gás e distribuição de bebidas 
(‘DistriCavadinha’). 

O ano de 2004 marca a passagem de teste-
munho à geração seguinte, com Manuel Sousa a 
afastar-se da gestão da empresa familiar, dando 

Conhecido em Arouca como Manuel “Ca-
vadinha”, nasceu a 16 de Novembro de 1926, 
sendo o mais velho de sete irmãos. Casou aos 
21 anos, com Armanda Amália Gomes Almeida 
Sousa, com quem teve três filhos.

No início da década de 1960, Manuel Sousa 
passou a ajudar o pai com o estabelecimento 
que tinha na Praça Brandão de Vasconcelos, 
próximo do espaço hoje ocupado pelos CTT. O 
negócio começou com 300 escudos de merca-
doria em ‘stock’, entre ferramentas, enxadas, 
carvão e produtos similares. Com a venda de um 
rádio, Manuel Sousa conseguiu os 300 escudos 
que lhe permitiram tornar-se sócio do pai, dan-
do vida à ‘Adriano Sousa & Filho, Lda’.

Pelo meio, terminou a Quarta Classe (já adul-
to), manteve sempre intacta a sua capacidade 
de fazer contas de cabeça, chegou a ajudar na 
abertura do primeiro cinema em Arouca e até foi 
presidente da Junta de Freguesia.

À frente da pequena empresa familiar, Ma-
nuel Sousa rapidamente percebeu que a melhor 
estratégia de ‘marketing’ era antecipar as ne-
cessidades dos seus clientes. Por isso, alargou a 
oferta de produtos, passando a vender materiais 

Manuel dos Santos
Teixeira de Sousa

Homenageado

Laureado com a Medalha de Mérito Mu-
nicipal - Grau Ouro 

A cerimónia aconteceu no dia 2 de maio, 
dia do Município e da Rainha Santa Mafalda, 
padroeira de Arouca.
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lugar aos seus três filhos. No entanto, a sua pre-
sença nos vários espaços da empresa e no con-
tacto com os funcionários mantém-se, tal como 
o seu acolhimento aos clientes.

O percurso de vida de Manuel Sousa é o de 
um trabalhador incansável e um verdadeiro vi-
sionário, cuja história de vida se confunde com a 
história económica e comercial de Arouca. O seu 
nome, ou melhor, a sua alcunha, é uma marca, 
indissociável deste percurso, que é digno de 
reconhecimento municipal.(…)

José Artur Tavares Neves
O Presidente da Câmara Municipal de Arouca

A AECA teve a honra de estar presente 
nesta cerimónia que decorreu no salão no-
bre do edifício dos Paços do Concelho. O Sr. 
Manuel dos Santos Teixeira de Sousa “Ca-
vadinha” (setor do comércio) é um distinto 
empresário associado e fundador da AECA, 
e pelos seus contributos para o desenvolvi-
mento do comércio no concelho de Arouca, 
foi agraciado com esta honrosa distinção. A 
AECA endereça os parabéns ao homenage-
ado e felicita a Câmara Municipal de Arouca 
por esta iniciativa que, para além de outros 
setores, reconhece e valoriza o contributo do 
setor empresarial para o desenvolvimento 
sócio económico do concelho. 
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IC35), correndo o risco da insegurança do local, 
da cobertura deficitária da rede de transportes 
públicos e das muitas dificuldades com as tel-
ecomunicações.

No início da sua actividade, a Arouplás dedi-
cava-se ao fabrico de componentes para emba-
lagens metálicas. Hoje, dedicada ao sector dos 
plásticos, produz componentes essencialmente 
para a indústria automóvel e das telecomuni-
cações, fornecendo mesmo outras unidades 
que complementam o trabalho e fazem seguir 
o produto final exclusivamente para exportação. 
A destacar, ainda, o facto de ser a primeira em-
presa local a ser certificada, corria o ano 2000.

Para além da vertente económica, António 
David Silva preza muito a vertente social da sua 
empresa. Por isso, faz uma gestão criteriosa dos 
seus recursos humanos. A sua porta está sem-
pre aberta ao recrutamento, frequentemente a 
licenciados que, não encontrando outra oportu-
nidade, pretendem trabalhar no processo produ-
tivo da empresa. Afirma não pagar o salário mín-
imo a ninguém, oferece sempre um aumento de 
salário de 3% no início de cada ano e procura 
oferecer as condições de trabalho ideais a quem 
contrata, acolhendo os seus colaboradores como 
se de uma família se tratasse, apostando na po-
livalência, dando-lhes a conhecer todo o proces-
so produtivo, evitando a especialização.

Natural de Oliveira de Azeméis, é já um 
arouquense convicto. Desde 1993 que é o ros-
to da Arouplás, uma empresa de referência no 
setor dos moldes, que foi alvo, recentemente, 
de uma fusão com uma empresa de referência 
mundial no setor: a Mecaplast.

O seu “know-how” neste setor custou-lhe 
um desgaste enorme. Tendo passado por todas 
as fases do processo, atingiu, por duas vezes, 
um ponto de rotura, com o cansaço a superar a 
paixão pela actividade. Há 24 anos, iniciou ac-
tividade num pequeno espaço, na freguesia de 
Rossas, com uma máquina de injecção de plás-
tico. O negócio foi ganhando dinâmica, o que o 
levou a comprar uma máquina por ano. 

Três anos após ter começado a laborar, a 
Arouplás procedia, em conjunto com três outras 
empresas, à aquisição de lotes na Zona Industrial 
das Lameiradas (freguesia de Mansores), onde 
hoje tem sede. António David Silva escolheu o 
local tendo em conta as acessibilidades projecta-
das, na altura, para os limites do concelho (pro-
longamento da Via Estruturante e passagem do 

Laureado com a Medalha de Mérito Mu-
nicipal - Grau Ouro 

A atribuição honorífica aconteceu no dia 2 
de maio, dia do Município e da Rainha Santa 
Mafalda, padroeira de Arouca.

António David
Silva

Homenageado
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António David Silva é também um exemplo 
de responsabilidade social, não só pela relação 
laboral que oferece aos seus trabalhadores, mas 
também pelo apoio que presta a escolas, as-
sociações e IPSS. É também conhecido pela sua 
profunda dedicação ao movimento rotário, onde 
está constantemente atento às carências dos 
mais necessitados. O seu percurso de vida, tanto 
ao nível empresarial como social, é, julgamos, 
digno de reconhecimento municipal. (…) 

José Artur Tavares Neves
O Presidente da Câmara Municipal de Arouca

Foi para a AECA uma honra estar presente 
nesta cerimónia que decorreu no salão no-
bre do edifício dos Paços do Concelho. O Sr 
António David Silva “Arouplas” (setor da in-
dústria)  é um distinto empresário associa-
do da AECA, e pelos seus contributos para o 
desenvolvimento da industria no concelho 
de Arouca, foi agraciado com esta honrosa 
distinção. A AECA endereça os parabéns ao 
homenageado e felicita a Câmara Munici-
pal de Arouca por esta iniciativa que, para 
além de outros setores, reconhece e valoriza 
o contributo do setor empresarial para o de-
senvolvimento sócio económico do concelho.
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Suécia, Dinamarca e Inglaterra, onde tirou vári-
os cursos e estágios em empresas de renome 
internacional, tais como Alfa-Laval, APV, Niro      
Atomizer, Nobel Electronik, Proces Data, entre                                      
outras.

Com o conhecimento adquirido e regressado 
a Portugal começou a dar assistência na área dos 
lacticínios, tanto em Portugal como em Espa-
nha, aos diversos equipamentos desta indústria. 
Dada a procura imposta pelo mercado nacional 
e espanhol, começou a formar um departamen-
to de automação, na ARSOPI, que foi crescendo 
muito rapidamente chegando aos 12 técnicos.

Este departamento iniciou o estudo, projeto, 
desenvolvimento e construção de tudo o que 
outrora vinha do estrangeiro.

Tendo em conta todo este crescimento, em 
1989, juntamente com os três principais acionis-
tas da ARSOPI formaram a TECNOCON, empresa 
em que hoje, é acionista e CEO. No presente, a 
TECNOCON conta com 76 colaboradores, e traba-
lha na área alimentar e bebidas, em mais de 50 
países do Mundo, em tudo o que é eletricidade, 
automação industrial e software de processo.

Foi Vice-Presidente da Assembleia de Vale de 
Cambra.

É Sócio da Central Hidro-Elétrica do Caima, Lda.
É Sócio-Gerente da Palmo Produções, Lda.
Há 18 anos está ligado ao Hóquei Académico 

de Cambra, sendo os 10 últimos, como Presi-
dente da Coletividade.

Com 16 anos (em 1972) começou a trabalhar 
nas férias, na Central Hidro-Eléctrica do Caima, 
Lda., empresa familiar, da qual é ainda hoje só-
cio, na função de cobrador de energia elétrica 
e posteriomente na aferição de contadores de   
energia elétrica, após ter estagiado na Regu-
ladora, em Vila Nova de Famalicão.

Passados 5 anos, assumiu na empresa, a che-
fia técnica da Eletrificação Rural, no Concelho de 
Vale de Cambra.

Desde aí sempre conciliou os estudos e a vida 
profissional, tendo estudado na Universidade de 
Aveiro – Eletrónica e Telecomunicações.

Em Abril de 1982, foi convidado a trabalhar, 
na ARSOPI – Indústrias Metalúrgicas de Arlindo 
Sores de Pinho, S.A. na área de eletricidade e 
automação de processos industriais. Como esta 
empresa trabalhava muito na área alimentar 
e bebidas, representando grandes marcas eu-
ropeias, teve a oportunidade de viajar até à 

António Alegria
Coutinho Moreira

Homenageado

Homenageado a 6 de maio pelo Rotary 
Club de Vale de Cambra.

Natural de Macieira de Cambra, Vale de 
Cambra.

Nascido a 18-05-1956, filho de António 
Bernardo de Almeida Moreira e Adelaide 
O’Neill Baptista Alegria Coutinho, casou em 
1984 com Filomena Maria Soares de Almeida 
Moreira e tem um filho.
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Faz parte da Direção da Santa Casa da Miseri-
córdia de Vale de Cambra, com o cargo de Vogal 
da Assembleia Geral.

Faz parte ainda das seguintes Confrarias:
• DO PERIQUITA (Cavalheiro de Condição - 

2002)
• DA CERVEJA (Confrade Protetor - 2008)
• NACIONAL DO LEITE (Confrade Irmão - 2016)

José Carlos Coelho
O Presidente do Rotary Club de V. Cambra

A AECA teve a honra de estar presente na 
cerimónia de reconhecimento de mérito que 
decorreu na Quinta do Monte em Vale de 
Cambra. O Sr. António Moreira é um distinto 
empresário associado da AECA, e pelos seus 
contributos, pelo seu trabalho e dedicação a 
causas nobres, foi reconhecido. Para a AECA 
é uma satisfação participar e testemunhar 
formas de crescimento pessoal e de partici-
pação na vida da comunidade que promovem 
a cidadania e o espirito de partilha, pelo que 
endereça os parabéns ao homenageado e fe-
licita o Rotary Club de Vale de Cambra pela 
iniciativa. 
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PRODUTOS, SERVIÇOS E VANTAGENS

Além do caráter representativo e interventivo perante a sociedade e as 
mais diversas entidades na defesa dos empresários locais, a AECA apre-
senta um alargado número de serviços ao dispor dos seus associados.

Com o objetivo claro de aumentar a satisfação dos seus associados e 
dando resposta às suas necessidades, a direção procura aumentar e me-
lhorar os serviços prestados. Em paralelo, tem celebrado vários protocolos 
com entidades externas, no sentido de proporcionar benefícios / descon-
tos especiais aos sócios.
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O melhor mora
ao seu lado!

Olá Vizinho ! 

 

O que querem todos da 

Ana ao Zé?

Como cada vizinho é único, no Meu Super ajustamos a mercearia à 
freguesia. É por isso que todos as lojas são diferentes. 

Mas todos têm tudo o que precisa para o seu dia-a-dia, bons preços, 
grandes promoções, os frescos mais frescos, os produtos Continente
e muita, muita, muita simpatia.
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AECA
Inaugura delegação
em Vale de Cambra

A AECA – Associação Empresarial de Cambra 
e Arouca, inaugurou a sua delegação em Vale 
de Cambra. A cerimónia teve lugar no final da 
tarde do passado dia 14 de junho e foi brindada 
com um verde de honra na presença de meia 
centena de empresários associados, ilustres in-
dividualidades da Administração Local, e ilustres 
parceiros institucionais. O novo espaço da AECA 
localiza-se no edifício da Central de Camionagem 
(piso intermédio) sito na Avª. Comendador Ilídio 
Pinho, nr. 58, na cidade de Vale de Cambra e foi 
cedido pelo respetivo Município.

A AECA com um quarto de século de história 
deu assim mais um passo para o crescimento 
do associativismo empresarial local, em prol do 
desenvolvimento socioeconómico da região.
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Carlos Brandão, presidente da direção da 
AECA marcou o seu discurso inaugural pelo al-
cance de mais uma meta atingida pela AECA, 
que se quer profícua, nomeadamente com o 
objetivo de aumentar o leque de empresári-
os associados em Vale de Cambra, sendo esta                                       
associação um polo congregador dos dois con-
celhos, Arouca e Vale de Cambra. O presidente 
da AECA aproveitou o momento para referenciar 
algumas atividades/projetos que a AECA está 
a desenvolver e que se refletem entre outros, 
nomeadamente a importância dos recursos hu-
manos para a manutenção da competitividade 
das empresas locais, que se traduz na falta de 
mão de obra adequada ao mercado de trabalho, 
a tentativa de arranjar soluções. Destacou a im-
portância de ser criada a marca “Vale de Cambra 
– Capital do Aço Inoxidável”, um projeto a desen-
volver em parceria com o Município, agregando 
as empresas do “cluster do aço”.
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José Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal 
de Vale de Cambra corroborou  com o discurso e 
objetivos do dirigente da AECA, frisando ainda 
que um mundo em transição para a Industria 4.0 
exige ousadia. Relativamente à falta de mão de 
obra o autarca reafirmou que o Executivo  Mu-
nicipal apostou numa parceria com a Escola Tec-
nológica de Vale de Cambra com o propósito de 
trazer para o Município cursos de especialização 
tecnológica e cursos técnicos superiores profis-
sionais, acreditando firmemente em desfechos 
positivos para breve.
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Na sessão solene houve lugar ao descerrar a 
placa de inauguração com a honra para o ato o 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vale de 
Cambra José Pinheiro, ladeado pelo Presidente 
da direção da AECA, Carlos Brandão, tendo ain-
da sido assinado publicamente o protocolo de 
cedência do espaço físico.
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Para memória ficou um fim de tarde de convívio 
muito agradável, com festividade e notas musicais 
entoadas pelo Dueto de Saxofone da Banda de Mu-
sica de Arouca, brindando-se ao sucesso empresari-
al com um verde da região.

Parabéns e um agradecimento especial a todos 
aqueles que se envolveram para que este momento 
fosse memorável, particularmente à Cambra Jardim, 
Lda., que decorou o espaço, ao Vale Alimentar, Lda., 
pela oferta dos vinhos de qualidade e ao NStudiofo-
tografia que registou o momento na história.
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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

SAÍDAS DIÁRIAS DE E PARA A EUROPA
Zona Industrial da Farrapa S/N

4540-267 Chave - Arouca - Portugal
Rond - Point des Bourguignons
91310 Montlhèry - França

António Oliveira: 00351 916 364 717 |
Ana Oliveira: 00351 914 390 045 |

antonio.oliveira@fronteiralider.pt
ana.oliveira@fronteiralider.pt

Resp. Armazém França: 0033 603 841 641
geral@fronteiralider.pt | www.fronteiralider.pt
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Arouca
Avenida 25 de Abril - 4540-102 Arouca
Telefone 256 940 060
Email arouca@creditoagricola.pt
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AECA
Atividades e

Empresas em Notícia

4ª Edição Jovens
Empreendedores – Arouca

 
Decorreu na Loja interativa 

do turismo, em Arouca, no dia 
5 de junho, pela quarta vez, 
o empreendedorismo jovem, 
no âmbito do concurso Jovens 
Empreendedores. A ideia de 
negócio que melhor conven-
ceu o júri foi o projeto «Gelados               
Artesanais – Aroucream», com 
base nos sabores de Arouca, 
idealizado por alunos do Agru-
pamento de Escolas de Escariz. 
A criação da fragância «Trilobe 
– Aroma de Arouca» conquistou 
o segundo prémio e o projeto 
«Rulote – sabores de Arouca ao 
virar da esquina» arrecadou o 
terceiro prémio (ambos pensa-
dos por alunos do Agrupamento 
de Escolas de Arouca).

O concurso Jovens Empre-
endedores 2017 contou com 
sessões motivacionais dinami-
zadas por Gonçalo Azevedo 

e André Leonardo, do projeto 
«Faz Acontecer». Esta inicia-
tiva, promovida pela ADRIMAG 
(através do projeto AroucaIn-
clui), Câmara Municipal de 
Arouca e AECA, com a colabo-
ração dos dois agrupamentos 
de escolas do concelho, voltou 
a despertar os estudantes de 
nível secundário para o em-
preendedorismo, incentivando-
-os a desenvolver ideias criati-
vas que no futuro poderão tra-
duzir-se em projetos inovadores 
com impacto na comunidade.

Mpt Mobilidade

“A mpt® é uma empresa 
de planeamento e gestão da 
mobilidade com uma visão 
contemporânea. Incide, essen-
cialmente, na procura da quali-
dade de vida das pessoas e na 
relação destas com os lugares, 

através de práticas de planea-
mento e projeto integradas, nas 
áreas de tráfego e transportes, 
do planeamento urbano, da ar-
quitetura e do desenho da ci-
dade.

Simultaneamente, em to-
dos os seus projetos promove 
e integra o design inclusivo, 
executando todos os trabalhos 
com o objetivo de desenhar ci-
dades e vilas com mobilidade 
para Todos, face aos problemas 
de mobilidade reduzida, hoje 
consequência direta do direito 
à mobilidade e do aumento da 
esperança de vida.

A sua equipa, altamente 
especializada, jovem e multi-
disciplinar apresenta grande 
afinco na inovação e no con-
temporâneo, sem afirmar o 
traço na identidade urbana e 
arquitetónica local, procurando 
encontrar soluções simples, 
sustentáveis, de recursos finan-
ceiros equilibrados mas sempre 
arrojadas.

Também, e em simultâneo, 
tem cada vez mais outras formas 
de trabalho que vão muito mais 
além daquele que é o planea-
mento do projeto do ambiente 
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urbano. Dá formação, faz ações 
de sensibilização por todo o 
país, tem linhas de investigação 
com as universidades e ainda, 
desenvolve publicações, ações 
extremamente importantes não 
só para a empresa mas, tam-
bém, para o conhecimento de 
muitos outros técnicos.

A mpt® trabalha em Portu-
gal com mais de 150 municípi-
os, ou seja, mais de metade do 
território nacional.

Dá os seus primeiros passos 
na internacionalização com pro-
jetos já em curso no Brasil, em 
Angola e agora na Guiné Bissau.
Em forma de síntese, é certo 
que a mpt® já tem um pas-
sado e um presente bastante 
rico mas tem um futuro repleto 
de sonhos por concretizar. Esses 
sonhos passam essencialmente 
por ter, cada vez mais, cidades 
para desenhar.

Carlos Fernandes Mendes & 
Filhos, Lda. Festeja 35 anos

A empresa Carlos Fernandes 
Mendes e Filhos Lda., assinalou 
em Maio o seu 35º aniversário.

Foi fundada em 1982, é uma 
empresa dedicada à execução 
de obras de engenharia e obras 
públicas.

Com a evolução dos tempos e 
das exigências do mercado, foi-se 
adaptando, originando um grupo 
de empresas que operam em to-
dos os sectores da construção.

Ao longo do seu percurso foi 
acompanhando a evolução do 
mercado e de todas as técnicas 
e novas tecnologias, num sector 
que está em constante evolução, 

por forma a satisfazer todas as 
necessidades dos seus clientes.

Esta empresa pauta o seu tra-
jeto pela qualidade, rigor, con-
fiança e estabilidade dos seus 
fornecedores, funcionários e cli-
entes, permitindo-lhe crescer de 
forma sustentável.

Tem por missão a criação sus-
tentável de valor, através de um 
código de conduta ética, tem 
o compromisso de criar valor 
económico no concelho de Arou-
ca, mantendo a responsabilidade 
social ativa, por forma a con-
tribuir para a sociedade em que 
se insere.

A posição que ocupa no sec-
tor da construção e das obras 
públicas, é o resultado de uma 
dedicação ímpar de uma vasta 
equipa de profissionais e técni-
cos devidamente qualificados 
nas suas áreas de atuação.

Parabéns e votos de muitos 
sucessos empresariais ao nosso 
associado.

CMP apresenta o serviço de
Atendimento Médico
Permanente

O serviço de Atendimento 
Médico Permanente (AMP) do 
Grupo CMP – Centro Médico da 
Praça – já se encontra em fun-
cionamento. É um serviço que 
permite dar uma resposta ime-
diata a situações de doença 
aguda/súbita, assegurado por 
uma equipa de profissionais 
com formação e experiência em 
situações de emergência mé-
dica. 

O atendimento nesta uni-
dade está sustentado na quali-
dade e experiência dos profis-
sionais do Grupo CMP, apoiado 
por diversas especialidades Mé-
dico-Cirúrgicas, particularmente 
médicos de Medicina Geral e 
Familiar, Medicina Interna, Aler-
gologia, Cardiologia, Cirurgia, 
Ginecologia, Neurologia, Neuro-
cirurgia, Oftalmologia, Oncolo-
gia, Ortopedia, Otorrinolarin-
gologia, Pediatria, Pneumolo-
gia, Psiquiatria, entre outras, 
apoiadas por um serviço de En-
fermagem de excelência, bem 
como exames complementares 
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de diagnóstico como Análises 
Clínicas, Cardiologia, Pneumo-
logia e Radiologia, sempre dis-
poníveis no horário de funcio-
namento.

 O AMP funciona diariamente, 
de segunda a sexta das 9.00h 
às 22.00h, aos sábados das 
9.00h às 13.00h e das 18.30h 
às 20.30h e aos domingos das 
18.30h às 20.30h.

Ourivesaria Esteves, Lda.

 
No dia 20 de maio a Ourive-

saria Esteves recebeu o joalhei-
ro português Eugénio Campos. 
Foi com requinte que foi apre-
sentada a coleção primavera/
verão da conceituada marca Eu-
génio Campos Jewels. Durante 
a apresentação da coleção, a 
Ourivesaria Esteves ofereceu 
um elegante cocktail aos convi-
dados. Parabéns à empresa as-
sociada, pela iniciativa de trazer 
a Arouca um empresário que se 
tem destacado, sobretudo no 
mundo da moda, e da joalha-
ria de luxo primando pelo bom 
gosto com que presenteou os 
seus clientes.

Chatron vence Prémio
Inovação TEKTÓNICA 2017

O 1º Prémio do concurso de 
Inovação da TEKTÓNICA 2017 foi 
atribuído ao produto Tubo Solar 
Heavy Loor SOLED, desenvolvido 
pela empresa Chatron, Lda. A 
atribuição de prémios decorreu 
na noite do passado dia 4 de 
Maio de 2017 no pavilhão Mul-
tiusos da FIL em Lisboa. O Júri foi 
composto por representantes das 
seguintes entidades: AECOPS; 
IADE; LNEC; Ordem dos Arquite-
tos e Ordem dos Engenheiros.

Entre cerca de 40 produtos 
em concurso, foi atribuído o 
principal galardão - 1º Prémio 
Inovação ao TUBO SOLAR HEAVY 
FLOOR SOLED.

Sistema de captação e trans-
missão de luz natural para caves, 
piscinas ou outros espaços, com 
a particularidade de a cúpula de 
captação ser plana e transitável. 
O tubo solar tem no seu interior 
um painel solar (que capta ener-
gia para carregar uma pequena 
bateria) e um Led integrado (que 
ilumina durante a noite o espaço).

O gerente da Chatron Lda, 
Carlos Brandão recebeu o prémio 
e dedicou-o a todos os Quadros 
da empresa e a toda a estrutura 
que desenvolve e cria os produ-
tos inovadores da Chatron e que 

permite que estes sejam bem 
acolhidos pelo mercado.

A AECA presente no
40º Aniversário da AHBVA

 

A AECA, representada pelo 
seu presidente Carlos Brandão, 
esteve presente nas comemo-
rações do 40° aniversário de 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Arou-
ca. A cerimónia teve lugar no 
dia 23 de abril.

A AECA agradece o con-
vite para participar nesta                    
celebração, fazendo uso das 
palavras do presidente da di-
reção, “estamos convictos que 
a AHBVA dará continuidade à 
prestação de serviços a toda a 
população e aos nossos associa-
dos (empresas) em particular, 
com dignidade e altruísmo”. 
Disso deram provas no desfile 
de apresentação pública, dos 
meios que atualmente dispõem 
e da juventude que vai ingres-
sando na instituição.

Parabéns a toda a grande 
família da AHBVA.
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Gráfica M. Vide obtém
Certificação ISO 9001:2015

A empresa nossa Associada, 
Gráfica M. Vide * M. Vide & 
Irmão, Lda., tem-se destacado 
pelos projetos de qualidade su-
perior ao nível da impressão e 
acabamento de produtos grá-
ficos. Recentemente concluiu 
com sucesso o novo processo 
de Certificação da Qualidade da 
Norma ISO 9001:2015.

Os responsáveis da empresa 
salientam a importância deste 
passo para o futuro da empresa 
e as enormes vantagens que 
daí advêm para os seus clientes.

A Gráfica M. Vide agradece a 
todos os seus parceiros (clientes 
e amigos) pela preferência e 
confiança que depositam nos 
seus serviços.

Programa Academia PME 
apoia 16 PME’s associadas

Foi aprovado o projeto no âm-
bito do Programa Operacional 
Competitividade e Internacion-
alização. Com uma metodologia 

de formação ação repartida por 
119 horas de formação (em sala 
– 8 Workshops), e consultoria 
(on the job) 78 horas por PME., 
as 16 empresas beneficiárias 
contarão assim com consultoria 
e formação no campo da Gestão 
para a Competitividade, tendo 
por base um diagnóstico estra-
tégico individual. A sessão ini-
cial teve lugar a 21 de abril nas 
instalações da empresa Cha-
tron, Lda., (uma das empresas 
participantes no projeto) com a 
presença dos representantes da 
Academia PME (IAPMEI - Agên-
cia para a Competitividade e 
Inovação, I.P.) que irão assegu-
rar o acompanhamento e boa 
implementação do projeto. 

 A AECA visita a
Gráfica M.Vide & Irmão, Lda.

 
A direção da AECA visitou no 

passado dia 21 de abril, a em-
presa associada M. Vide & Irmão, 
Lda., sedeada na Zona Industrial 
de Algeriz em Vale de Cambra. A 

M.Vide está equipada com tecno-
logia de ponta nos vários setores 
que a constituem, desde a pré-
-impressão ao setor de acabamen-
tos. Hoje, tem um setor de pré-
-impressão baseado em tecnolo-
gia CTP (Computer-to-plate), onde 
se inserem colaboradores(as) 
formados nas áreas de pré-im-
pressão (arte finalistas) e desi-
gners gráficos (criativos).

Uma empresa de referência 
e uma das maiores gráficas da 
região do Entre Douro e Vouga.

IEFP Esclarece Entidades
Empregadoras sobre
Apoios à Contratação

Decorreu, no passado dia 
6 de abril, uma sessão de in-
formação sobre apoios à con-
tratação. As técnicas do IEFP                                                               
(Instituto do Emprego e For-
mação Profissional) escla-
receram empresários e rep-
resentantes de instituições 
particulares de solidariedade 
social do concelho de Arouca, 
sobre os apoios e incentivos 
à contratação e reabilitação 
profissional, com ênfase na 
medida Contrato-Emprego. Esta 
sessão de informação, promo-
vida pelo Município de Arouca, 
com a colaboração da AECA (As-
sociação Empresarial de Cambra 
e Arouca) e do Arouca Inclui/
ADRIMAG, teve lugar nas insta-
lações da empresa Chatron, na 
Zona Industrial do Rossio.

A AECA em visita à
Tecnocon, S.A.

 
A convite do Administrador 

Sr. António Moreira, a Direção 

destacado pelos projectos de qualidade superior ao nível da impressão e 

Os responsáveis da empresa salientam a importância deste passo para o 
futuro da empresa e as enormes vantagens que daí advêm para os seus cli-
entes.

GRÁFICA M. VIDE 
OBTÉM CERTIFICAÇÃO 
ISO 9001:2015
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da Associação Empresarial de 
Cambra e Arouca visitou as ins-
talações da Tecnocon, S.A.

A visita à empresa teve como 
objetivo conhecer in loco o que 
esta produz, tendo como ativi-
dade principal a automação in-
dustrial que inclui o desenvolvi-
mento e produção de soluções 
para automação e controlo de 
processos industriais, projeto e 
montagem de infraestruturas 
elétricas, assistência técnica 
e comercialização de compo-
nentes industriais.

A Tecnocon, S.A. sedeada em 
Vale de Cambra, na vanguarda 
da tecnologia é líder na área da 
automação e controlo de pro-
cessos industriais e tem presen-
ça nos vários países dos cinco 
continentes.

04 de abril de 2017

Associados da AECA reúnem 
em Assembleia Geral

 

Decorreu no passado dia 31 
de março, a Assembleia Geral 
anual da AECA para apreciação 
e deliberação do Relatório de 
Contas relativo ao exercício de 
2016 e apreciação do Plano de 
Atividades e Orçamento relativo 
ao ano de 2017. Foi apresen-

tado o relatório e contas 2016, 
assim como as atividades de-
senvolvidas pela Associação 
durante o ano findo. As contas 
foram submetidas a votação 
e aprovadas por unanimidade 
pelos associados presentes na 
sessão. Foi apresentado o plano 
de atividades para 2017, con-
templando um vasto programa 
de ações de cooperação empre-
sarial e territorial. Com um or-
çamento de novecentos e trinta 
seis mil euros, a AECA apresen-
tou um Plano de Atividades que 
mereceu aprovação consensual 
dos participantes na sessão. A 
maior fatia do orçamento vai 
para o projeto Comércio Investe 
– Projeto de Incentivo à Moder-
nização do Comércio Tradicional 
a decorrer em Vale de Cambra. 
Destaca-se também o pacote de 
formação na modalidade de for-
mação ação para os setores da 
indústria comércio, serviços e do 
turismo, no âmbito do domínio 
da Competitividade e Interna-
cionalização. A Diáspora Empre-
sarial continua a ter um grande 
relevo, objetivando mostrar/di-
vulgar o território, Arouca e Vale 
de Cambra, o seu património, os 
seus produtos e as suas empre-
sas. De salientar ainda a colabo-
ração da AECA, em cooperação 
com o município de Arouca na 
dinamização do Centro de In-
cubação e Inovação Industrial 
(CI3) que se pretende levar a 
efeito no Parque de Negócios 
de Escariz, fazendo deste um 
polo de atração de empresas 
de produção de bens e serviços 
inovadores e transacionáveis, 
com propensão exportadora, 
promovendo o empreende-
dorismo de base tecnológica e a 
criação de emprego qualificado. 
Foram ratificadas as decisões de 

adesão da AECA: ao CEP – Con-
selho Empresarial do Porto – As-
sociação e à Associação Círculo 
Cultura e Democracia.

31 de março de 2017 

Melhoria de Condições de
Trabalho e Sustentabilidade 
Empresarial 

  

Decorreu no dia 30 de março 
no Centro Cultural de Macieira 
de Cambra o seminário de con-
ferências e debates em torno do 
tema “Melhoria das Condições 
de Trabalho versus Sustentabi-
lidade Empresarial”. Inserida na 
Campanha Ibérica “Prevenção 
de Acidentes de Trabalho”, a 
iniciativa  promovida pela Au-
toridade para as Condições do 
Trabalho e pela Câmara Munici-
pal de Vale de Cambra teve ain-
da a cooperação da AECA junta-
mente com os Rotary Club, Lions 
Club de Vale de Cambra.

Agrupamento de Escolas do 
Buzio – Vale de Cambra
5ª edição do “Concurso Jovem 
Empreendedor” 

 
No dia 28 de Março’17, no 

Agrupamento de Escolas de 
Búzio, decorreu a 5ª edição do 
“Concurso Jovem Empreende-
dor”, integrado nas VIII Jornadas 
de Empreendedorismo. Esta ini-
ciativa foi realizada com a co-
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laboração da ADRIMAG, através 
do CLDS3G Vale +Social, da Câ-
mara Municipal de Vale de Cam-
bra , da AECA – Associação Em-
presarial de Cambra e Arouca e 
da Rede Scientiae.

Foram 17, os grupos que 
apresentaram os seus projetos 
perante um júri composto por 
representantes da ADRIMAG, 
do Agrupamento de Escolas 
de Búzio, da Câmara Municipal 
de Vale de Cambra, da AECA, 
da Rede Scientiae e dois em-
presários convidados, um rep-
resentante da empresa JPM e 
outro jovem Valecambrense 
empreendedor, Diretor da em-
presa SilicoLife.

Os três primeiros lugares:
1º Lugar: WaterReturn – 

sistema de aproveitamento da 
água fria desperdiçada ao abrir 
uma torneira, até que a quente 
chegue – Prémio oferecido pela 
Rede Scientiae.

2º Lugar: Easy Access – sis-
tema eletrónico de controlo de 
passagem nas entradas e saídas 
de estabelecimentos – Prémio 
oferecido pela Câmara Munici-
pal de Vale de Cambra

3º Lugar: Andymouse – 
aparelho para pessoas com de-
ficiência a nível de membros 
superiores, com o objetivo de 
ajudar na utilização do com-
putador – Prémio oferecido pela 
empresa associada da AECA, 
Chatron,Lda entregue por Abel 
Oliveira, Vice Presidente da di-
reção da AECA.

AECA reúne com Empresários 
de Lordelo/Codal, Vale de
Cambra

 
No dia 23 de março de 2017, 

teve lugar no restaurante Colher 
de Pau em Vale de Cambra um 

jantar de trabalho organizado 
pela AECA, reunindo empresári-
os instalados na ZI. de Lordelo/
Codal.

Esta iniciativa teve como 
objetivo, promover o diálogo 
entre empresas, dando-se a co-
nhecer mutuamente, apre-
sentando também o que cada 
um produz, assim como a par-
tilha de experiências. Em de-
bate assuntos comuns ao teci-
do empresarial, específicos de 
cada setor, de entre outros, a 
formação profissional qualifica-
da. Foram propostas formas de 
atuação conjuntas para soluções 
assertivas em prol do desen-
volvimento socioeconómico da 
região, conjugação de esforços 
com o objetivo de obter junto 
dos vários poderes os meios 
necessários à resolução das 
várias carências setoriais. Foram 
propostas ações que visam mi-
norar as dificuldades do mo-
mento e que dizem respeito à 
pouca oferta de mão de obra 
qualificada que afeta grande 
parte das empresas da região. 
Ações conjuntas com as esco-
las para potenciar o aumento 
de alunos nas áreas técnico-
profissionais, áreas com maior 
saída profissional, bem pagas 
e com muita procura por parte 
das empresas deverão ser pu-
blicitadas e promovidas junto 
dos alunos e de suas famílias. 
O dia aberto das empresas, no-
meadamente às escolas, ser-
virá para mostrar e cativar os 
eventuais futuros candidatos a 

quadros das empresas. Foram 
abordados ainda outros temas 
de interesse para a região, es-
perando uma maior recetivi-
dade da Foresp – Associação 
para a Formação e Especiali-
zação Tecnológica, para com os 
objetivos das empresas. Em re-
sumo foram discutidos de forma 
aberta e transparente os princi-
pais problemas que afetam as 
empresas no momento atual e 
foram lançadas algumas ideias 
de ação para os minorar no fu-
turo próximo.

Curso de Higiene e
Segurança a Alimentar
no Setor das Carnes

Teve lugar a 20 de março 
uma ação de formação de ma-
nipuladores de carnes (reci-
clagem). Este curso decorreu 
nas instalações da sede da As-
sociação Empresarial de Cambra 
e Arouca e envolveu empresas 
do setor das carnes/talhos. O 
objetivo desta formação é dotar 
os formandos das competências 
elementares de Higiene e Se-
gurança Alimentar, reciclando 
as boas práticas na manipulação 
de carne e as responsabilidades 
legais e morais, na sua imple-
mentação.

Conselho Empresarial
do Porto 

Foi constituído a 10 de março 
o “CEP – CONSELHO EMPRESARI-
AL DO PORTO, ASSOCIAÇÃO” e a 
AECA, juntamente com outras 
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oito associações congéneres é 
associado fundador. “A Asso-
ciação tem como finalidade o 
desenvolvimento homogéneo 
e sustentado, estudo, defesa e 
promoção das empresas e insti-
tuições sediadas e dos interes-
ses socio-económicos da região 
que inclui a NUT III Área Me-
tropolitana do Porto, mediante 
a cooperação e representação 
das respetivas estruturas as-
sociativas empresariais e outras 
organizações que o integrem, 
bem como a articulação em 
rede com os diferentes atores 
públicos e privados, regionais, 
nacionais e internacionais, na 

prossecução dos seus fins bem 
como, contribuir para a inter-
nacionalização da economia da 
região, promover e estimular as 
relações comerciais, promover 
a competitividade e atrativi-
dade da região e participação 
em ações de planeamento e 
gestão de estratégias de de-
senvolvimento económico e 
social, respetivos programas de 
apoio e bem assim a promoção 
e qualificação de pessoas e or-
ganização e realização de even-
tos”. Com este ato, pretende-se 
que o CEP venha a ser, na Área 
Metropolitana do Porto, a voz 
e a vontade de todo o tecido 

empresarial dos Municípios que 
hoje integram o Porto.

Município de Arouca
Ligação à A32 Aprovada
(Programa Valorização
de áreas Empresariais)
         

Decorreu no Entroncamento, 
a 7 de fevereiro, a sessão de 
apresentação do programa de 
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valorização das áreas empre-
sariais. O primeiro-ministro, 
António Costa, o ministro do Pla-
neamento e das Infraestruturas, 
Pedro Marques, apresentaram 
um amplo programa de investi-
mentos, entre os quais figura a 
ligação do Parque de Negócios 
de Escariz à A32.

A AECA integrou a comitiva 
arouquense, encabeçada pelo 
presidente da Câmara Munici-
pal, Artur Neves, e da qual fazi-
am parte autarcas e empresári-
os, estiveram presentes na 
sessão, dando nota da enorme 
satisfação pela concretização 
deste investimento.

Trata-se de um investimento 
de 26,2 milhões de euros, com 
concretização prevista até 2019, 
e que vem corresponder aos 
anseios de Arouca de ter um 
acesso mais fácil à rede viária 
nacional.

No total, o programa prevê 
um investimento de 180 mi-
lhões de euros (102 milhões 
em acessibilidades e 78 milhões 
para criação ou alargamento de 
áreas empresariais). Deste valor 
total, 82 milhões de euros serão 
investidos na Região Norte.

«Servir as zonas de locali-
zação empresarial e fazer com 
que o investimento potencie 
o investimento privado, me-
lhorando a eficiência e o en-
curtamento de prazos para dis-
tribuição de matérias-primas e 
mercadorias» foi o objetivo mais 
focado pelo primeiro-ministro 
António Costa, sublinhando a 
intervenção de Pedro Marques, 
ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, que apresentou 
um «investimento nas acessibi-
lidades a 12 áreas empresariais, 
esperando que mais 50 possam 
ser beneficiadas pelo mapea-

mento a negociar com Bruxe-
las».

Estas infraestruturas pre-
tendem, segundo o Governo, 
apostar na competitividade,         
melhorar as condições de fi-
xação de empresas, potenciar o 
emprego e aumentar as expor-
tações.

AECA reúne com o
Município de Vale de Cambra

 
A AECA reuniu no passado 

dia 02 de fevereiro de 2017, nos 
Paços do Concelho. Esta reunião 
teve como objetivo principal a 
apresentação ao Executivo dos 
novos órgãos diretivos da AECA. 
Na ordem de trabalhos esteve 
a reflexão de temas que são 
comuns ao tecido empresarial, 
dos vários setores de atividade, 
com temáticas desde a base in-
fraestrutural às necessidades de 
formação, entre outros, sendo 
sugeridas também formas de 
atuação em parceria para as 
soluções mais assertivas. Esta 
reunião permitiu assim dis-
cutir uma estratégia de desen-
volvimento para a região, par-
tilhando alguns projetos que 
poderão ser fundamentais para 
o crescimento socioeconómico. 
Foram também programadas 
algumas atividades a serem 
implementadas a breve prazo, 
assim como formas de atuação 
conjunta perante as entidades 
competentes.

Plakamat, S.A.
10º aniversário

 
A AECA esteve presente 

na comemoração do 10° ani-
versário da empresa associada 
PLAKAMAT, S.A. Felicitamos a 
Plakamat, manifestando o seu 
apreço pelo trabalho e dedi-
cação em prol do desenvolvi-
mento económico da nossa 
região.

Um abraço especial aos seus 
administradores e funcionários.

Avirecria, Lda.
20º aniversário

 

AECA esteve presente na 
comemoração do 20° ani-
versário da empresa Avirecria, 
Lda.

Felicitamos a Avirecria, Lda, 
manifestando o seu apreço pelo 
trabalho e dedicação em prol 
do desenvolvimento económi-
co da nossa região.

Um abraço especial aos seus 
administradores e funcionários.
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