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É com enorme satisfação que lançamos esta quarta 
edição da Revista Encontros, na qual são apresentados 
um conjunto de artigos versando os temas “Conhe-
cimento e Inovação, Impulso Tecnológico e Capital 
Humano”, artigos esses, escritos por ilustres persona-
lidades bem conhecedoras das temáticas abordadas e a 
quem muito agradeço a disponibilidade e empenho.

É também através desta publicação de edição se-
mestral, já regular, que a AECA – Associação Empresa-
rial de Cambra e Arouca, vem dar a conhecer a atividade 
da Associação e dos seus Associados à Comunidade 
Residente e à Diáspora Arouquense e Valecambrense.

Conferência “Inovação e Capital Humano”

A Atividade da AECA em 2016 começou precisamen-
te com uma Conferência, a 14 de Janeiro, em parceria 
com a Powercoaching, subordinada ao tema “Inovação 
e Capital Humano”. Neste evento foi possível discutir e 
aprofundar um pouco este conceito que penso não está 
ainda totalmente interiorizado por muitos dos nossos 
empresários. 

Com este evento pretendíamos e julgo que conse-
guimos, realçar a primordial importância das pessoas 
nas organizações e aqui destacando o seu papel tam-
bém nas áreas da inovação.

Se hoje para uma empresa a Inovação (ideias trans-
formadas em negócios) é um fator decisivo para o seu 
crescimento e em alguns casos até para a manutenção 
da sua existência, devem os seus gestores olhar com 
muita atenção para os seus Recursos Humanos e para o 
conhecimento que estes aportam, como é que este co-
nhecimento é transportado para dentro da organização, 
como é partilhado e valorizado, para beneficio de todos. 

Considero que é muito difícil, para não dizer impossí-
vel, Inovar, seja ao nível de produtos ou processos, sem 
colaboradores bem formados, com conhecimentos con-
solidados e diversos, motivados e alinhados com a estra-
tégia da empresa. 

Assim sendo permitam-me apenas recomendar que 
seja prestada a devida atenção às pessoas que traba-
lham nas nossas empresas, pois por certo será esse o 
seu ativo mais valioso.         

“Gomos” na Bienal de Arquitetura de Veneza

O estúdio de arquitetura SUMMARY, criado em 2015 
pelo Arquiteto Arouquense Samuel Gonçalves, participa 
na edição deste ano da Bienal de Arquitetura de Veneza, 
a decorrer entre 28 de Maio e 27 de Novembro, onde 
apresentará uma instalação original, designada “Infra-
structure – Structure – Architecture”, a qual propõe uma 
resposta concreta para um dos principais desafios da ar-
quitetura contemporânea: acelerar e simplificar os pro-
cessos construtivos.

Na apresentação feita pelo estúdio SUMMARY cons-
tará o projecto “GOMOS”, que como se recordarão foi 
o resultado do projecto “Eco Casa – made in Arouca” 
promovido pela AECA, projecto este de I&D - Investiga-
ção e Desenvolvimento em parceria. 

O “Gomos” é um sistema modular inovador que 
permite construir edifícios de  betão armado em tempo 
recorde. Os módulos, já com acabamentos exteriores e 
interiores, são produzidos em fábrica durante três meses 
e montados em cerca de três dias.

A participação de SUMMARY na Bienal conta com 
o apoio da AECA – Associação Empresarial de Cambra 
e Arouca, das suas associadas Farcimar – Soluções em 
Pré-fabricados de Betão e SDD – Soluções em Madeira, 
da Building Pictures e da Câmara Municipal de Arouca.

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

Inovar
em Parceria
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Vale de Cambra
Berço dos lacticínios, capital do Inox

Os temas abordados nesta quarta edição da Revista 
Encontros – conhecimento e inovação, capital humano e 
impulso tecnológico, estão interligados com a história da 
industrialização de Vale de Cambra.

Não poderia abordar estas temáticas sem fazer uma 
curta viagem na história de Vale de Cambra, concelho 
conhecido pelo empreendedorismo das suas gentes e 
pela capacidade da sua indústria se adaptar à competiti-
vidade e à globalização da economia.

Fruto de conhecimentos adquiridos ao longo de sé-
culos, em que se encontram referências à transformação 
do leite desde meados do século XVI, surgiram no início 
de século XX as primeiras unidades industriais na área 
dos lacticínios, que rapidamente se afirmaram no con-
texto regional e nacional.

Com o crescimento deste sector, surgiu a necessida-
de de se encontrar soluções para a receção das matérias 
primas, para os processos de produção e para o emba-
lamento dos produtos. Assim surgiram as empresas da 
metalomecânica e das madeiras.

Tendo em consideração o rápido crescimento das in-
dustrias da metalomecânica, e o consequente aumento 
das necessidades de mão de obra qualificada, surgiu a 
necessidade de apostar na Formação Profissional. As es-
truturas de ensino e formação profissional transmitiram e 
transmitem às novas gerações, os conhecimentos adqui-
ridos ao longo de décadas na área da metalomecânica, e 
preparam-nas para os desafios do cada vez mais exigente 
mercado de trabalho. Estas mesmas estruturas, em estrei-
ta colaboração com entidades do ensino superior, garan-
tem o desenvolvimento e inovação de processos e produ-
tos que potenciam a competitividade do nosso concelho.

As nossas empresas apostam fortemente na inves-
tigação e na inovação como forma de melhorar a qua-
lidade dos produtos já existentes e procuram constan-
temente novas respostas às necessidades dos seus 
clientes.

Recordo que inicialmente a metalomecânica teve a 
sua origem na necessidade de dar resposta ao sector 
dos laticínios, mas os nossos empresários ao longo das 
últimas décadas tiveram a arte e engenho de se adaptar 
às necessidades de outros sectores: indústria agro-ali-
mentar, farmacêutica, química e petroquímica só para 
citar algumas. 

Também nos sectores da transformação das madei-
ras, mais propriamente o da construção de portas, bem 
como no sector dos lacticínios, as nossas indústrias afir-
mam-se como líderes de mercado. 

Notável foi também o crescimento na área dos ae-
rosois e a importância que o mesmo apresenta ao nível 
económico e das exportações. 

A conjugação dos conhecimentos adquiridos ao lon-
go de gerações com a aposta na formação e na inves-
tigação resultará num constante processo de inovação 
que assegura a importância da nossa indústria no con-
texto da economia nacional.

Vale de Cambra é um concelho de futuro com em-
presas inovadoras, uma economia sólida e pujante, um 
espaço ambiental e natural que vale a pena descobrir.

José Pinheiro

Mensagem do Presidente da
Câmara Municipal de Vale de Cambra
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O GRUPO FARCIMAR ATUA DESDE 1989 NO SETOR DA CONSTRUÇÃO. 
COM SEDE NO CONCELHO DE AROUCA, O GRUPO FARCIMAR É CONSTITUÍDO POR 
EMPRESAS ALTAMENTE INOVADORAS E ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DOS 
PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS.

FARCIMAR - Soluções em Pré-Fabricados de Betão S.A

Zona Industrial da Farrapa - Apartado 402
4540 - 267 Chave Arouca
Portugal 

Telf: +351 256 464 442
Fax: +351 256 428 144

www.grupo.farcimar.pt
Email: geral@farcimar.pt

O GRUPO FARCIMAR ATUA DESDE 1989 NO SETOR DA CONSTRUÇÃO. 
COM SEDE NO CONCELHO DE AROUCA, O GRUPO FARCIMAR É CONSTITUÍDO POR 
EMPRESAS ALTAMENTE INOVADORAS E ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DOS 

www.grupo.farcimar.pt
Email: geral@farcimar.pt

NOVIDADE: SOLUÇÕES PARA PAVILHÕES

COM UMA LARGA EXPERIÊNCIA NA 
CONCEÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS EM BETÃO,
A FARCIMAR APRESENTA AS SOLUÇÕES 
PRÉ-FABRICADAS DE BETÃO PARA A 
EDIFICAÇÃO DE PAVILHÕES INDUSTRIAIS.

O GRUPO FARCIMAR
NO MUNDO

www.arouconstroi.comwww.farcimar.pt www.geoxl.net
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A dinâmica que a AECA está, neste momento, a pro-
tagonizar é um exemplo do que deve ser a nossa perspe-
tiva de futuro. Hoje, não podemos resignar-nos à nossa 
zona de conforto, ou ter um olhar demasiado local. O de-
senvolvimento é, hoje, decidido a uma escala claramen-
te supramunicipal. 

Portugal está, neste momento, a começar a responder 
a um desafio fundamental para o seu desenvolvimento, a 
partir do «Portugal 2020», o nosso quadro de referência 
para investimento de fundos comunitários. Essa escala 
nacional tem de estar em consonância com as dinâmicas 
regionais, que, no nosso caso, estão articuladas com a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Norte, mais especificamente com o programa «Norte 
2020». Depois, no caso concreto de Arouca e Vale de 
Cambra, estamos fortemente empenhados em dar ainda 
maior fôlego à dinâmica do Entre Douro e Vouga, uma 
região conhecida pela sua pujança industrial, mas que, 
progressivamente, tem ido largamente além dessa visão 
simplista. Hoje, os cinco municípios que constituem esta 
região estão organizados, focados, unidos por vários  
objetivos comuns, que passam por um desenvolvimento 
integrado de cada um dos territórios (Arouca, Oliveira de 
Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e 
Vale de Cambra), mas também da região como um todo. 
E as empresas que laboram nestes municípios têm dado 
a resposta esperada, apresentando uma identidade e 
um «know how» próprios, utilizando tecnologia de pon-
ta, acolhendo mão-de-obra cada vez mais qualificada 
e atuando nos nichos de mercado mais competitivos e 
inovadores.

A maior parte destes indicadores e a principal ação, 
diária, persistente, tenaz, incisiva, provêm das empresas. 
E isso, devemos sublinhar. As autarquias e os poderes 
públicos não devem substituir-se às empresas, nem tão 

pouco interferir demasiado na esfera privada/empresa-
rial. Antes, devem criar as melhores condições para que 
as empresas e os empresários possam contribuir ativa-
mente para o desenvolvimento dos territórios em que se 
inserem, aportando valor a nível local, regional e nacio-
nal.

Desta forma, estamos convictos de que estamos no 
rumo certo, a fazer o que nos compete. Cabe, agora, às 
estruturas regionais e nacionais também contribuírem 
com a sua parte. Ao nível do Entre Douro e Vouga, dese-
nhámos um quadro de investimentos que, estamos cer-
tos, não só são justos como extremamente necessários. 
Investimentos esses que se centram no domínio da com-
petitividade e inovação, no desenvolvimento tecnológi-
co e empresarial, na qualificação da mão-de-obra. Mas, 
sobretudo, na melhoria das condições de mobilidade 
de matérias-primas e produtos. Para tal, é fundamental 
estarmos servidos de uma rede viária e de transportes 
fluida, em que o acesso a Arouca, e mais concretamente 
aos parques industriais da zona mais litoral do concelho, 
é a ponta que falta unir. 

Hoje, Arouca e Vale de Cambra assumem-se como 
exemplos, a vários níveis, à escala internacional. É abso-
lutamente essencial que, internamente, pelo nosso país, 
sejamos olhados como merecemos. Os municípios e a 
AECA têm estado sintonizados neste desiderato. Com 
justiça, havemos de alcançá-lo.

José Artur Neves

Mensagem do Presidente da
Câmara Municipal de Arouca
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- Todo o tipo de peças em aço e aço inox
- Corte laser até 25mm de espessura e 4m x 2m 
- Única empresa em Portugal acreditada pela APNC para fabrico e montagem de caixilharia corta fogo
- Possuímos gabinete técnico para preparação e modelação das estruturas em TECKLA e SOLIDWORKS 

Rua Vale Pereiras, 797 | 3730-370 Vale De Cambra
Telf.: 256 425 842 | Fax: 256 425 843 | E-mail: geral@inocambra.pt

- Guardas em vidro e em inox
- Caixilharia em aço e aço inox - JANSEN
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A COTEC Portugal, juntamente com 41 dos seus As-
sociados, e em parceria com o Ministério da Educação, 
instituiu o Prémio ‘Portugal, País de Excelência em En-
genharia’, com o objectivo de promover o gosto pela en-
genharia e pela ciência em Portugal em alunos do tercei-
ro ciclo do ensino básico. Procuramos assim contribuir 
para um ensino com uma acentuada componente expe-
rimental e favorecer uma atitude colectiva mais recep-
tiva à inovação e ao empreendedorismo. Este prémio, 
ao dirigir-se a jovens estudantes, procura cultivar desde 
idades precoces o gosto pelas ciências e engenharia, 
o convívio com conceitos tecnológicos, mais fáceis de 
assimilar e apreender nestas fases do desenvolvimento 
pessoal.

A nova revolução industrial, caracterizada por uma 
profunda transformação tecnológica, exigirá grandes 
esforços nas áreas da qualificação profissional. Este 
Prémio pretende convocar, para além dos jovens e os 
seus professores, em equipa, também as Escolas e 
Agrupamentos Escolares para apresentar os melhores 
processos pedagógicos de ensino de engenharia, na 
componente experimental e/ou laboratorial, a nível de 
terceiro ciclo do ensino básico. Ao distinguir também as 
melhores Escolas, aposta-se no estímulo ao desenvolvi-
mento de uma estrutura perene, origem dos cientistas e 
engenheiros do futuro.

Finalmente, o prémio tem como propósito destacar 
o reconhecimento internacional dado aos profissionais 
de excelência que saem das nossas escolas de enge-
nharia. Os alunos formados em engenharia em Portugal 
distinguem-se nas organizações mais exigentes e com-
petitivas. 

Queremos que este prémio seja o catalizador de um 
grande Movimento nacional ‘Portugal, País de Exce-
lência em Engenharia’, mobilizando alunos, escolas e 
professores. Outros Prémios conexos, promovidos por 
outras organizações, são dirigidos a áreas temáticas ou 
regionais específicas, como é o caso dos prémios da 
AECA e da LIPOR. Esperamos que este movimento pos-
sa no futuro crescer e agregar muitas outras instituições, 
unidas no propósito comum de celebrar a excelência da 
engenharia portuguesa.

Jorge Portugal
Diretor Geral da Cotec Portugal

PRÉMIO
“Portugal, País e Excelência em Engenharia”
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Rua do Vale de Pereiras, 724 | Lugar da Póvoa - Vila Chã | Apartado 68, 3730-901 Vale de Cambra
Tel.: + 351 256 420 740 | Fax: + 351 256 420 749 | E-mail: inaceinox@inaceinox.pt

• Tanques
• Silos
• Reactores
• Permutadores de Calor

• Secadores
• Ciclones
• Torres e Colunas
• Skids

• Sistemas de Tubagens
• Serviços de Projecto e Engenharia
• Automação e Controlo Industrial
• Desenvolvimento e Fabrico de Máquinas
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Foi com grande satisfação que recebi a notícia da 
agraciação por parte do Sr. Presidente da República aos 
empresários José Paulo Silva e Pedro Araújo.

Eles representam o que há de melhor na nossa Re-
gião: as suas empresas.

Outros há que também poderiam ter recebido tal pré-
mio, tal é o dinamismo actual das empresas da Região 
de Arouca e Vale de Cambra.

Tal significa também que ainda existe alguém capaz 
de premiar o mérito e de incentivar aqueles que fazem 
mover a economia Portuguesa promovendo a exporta-
ção de produtos inovadores made in Portugal.

Conheço bem os dois premiados e sei, tal como to-
dos os que convivem com esta realidade, que o resulta-
do obtido representa 5% de inspiração e 95% de trans-
piração!

Ninguém tenha ilusões sobre isso!

Sem trabalho nada se consegue!

Os visados têm trabalhado arduamente ao longo das 
últimas décadas e os resultados estão aí à vista de todos.

Por outro lado é bom salientar que a realidade das 
empresas destes dois concelhos está a mudar: Continu-
amos a ter as grandes empresas (Colep, Vicaima, Arso-
pi, Global Dis, Gebo), mas agora aparecem outras com 
crescimentos constantes de dois dígitos ao ano e que 
rapidamente podem engrossar o lote das grandes em-
presas da região, como são os casos da Polisport e da 

JPM, mas também de outras que aqui poderíamos juntar 
como a Forestcorte, Arouplas, Valinox, Tecnobento, Ca-
tari, Artefita, Inocambra, Inaceinox e muitas outras.

Apesar da conjuntura económica desfavorável, ape-
sar das dificuldades a nível mundial, as empresas da 
nossa região continuam a progredir, a exportar mais, 
com mais qualidade e com maior valor acrescentado e 
isso constitui um exemplo para todo o País.

Parabéns aos agraciados e parabéns a todos os em-
presários que contra ventos e marés continuam a levar o 
País para a frente! 

Carlos Brandão
Vice-Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

Queremos e merecemos mais empresários 
agraciados pelo Sr. Presidente da República
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   São sistemas ecológicos, onde a luz natural é 
captada e orientada através de tubo revestido,  
interiormente, por material extremamente reflector, 
que minimiza a dispersão dos raios e permite um 
fornecimento de luz a distâncias consideráveis, sem 
transmissão de calor ou frio.

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

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

TUBO SOLAR 
Iluminação 100% Natural
www.chatron.pt

A lâmpada que não consome energia.
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No passado dia 17 de Dezembro de 2015, o Senhor 
Presidente da República Doutor Aníbal Cavaco Silva fi-
nalizou os Roteiros para uma Economia Dinâmica com o 
reconhecimento do mérito de catorze empresários. Entre 
eles, foi agraciado o fundador e Presidente do Conselho de 
Administração do Grupo JPM, José Paulo Martins da Silva, 
a quem foi atribuído o grau de Comendador da Ordem do 
Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial.

Apesar da surpresa da distinção, foi recebida com muito 
orgulho, por ser o reconhecimento de 22 anos de traba-
lho como empresário, quase metade da sua vida, durante 
os quais o Sr. José Paulo Silva atribuiu máxima dedicação 
ao seu projecto empresarial. É também o reconhecimento 
da importância da JPM para a sociedade, não apenas local, 
mas a nível nacional, sendo por isso uma agraciação par-
tilhada com a família do fundador, sócios, colaboradores, 
clientes e fornecedores da empresa, sem os quais a JPM 
não seria bem sucedida.

Esta distinção releva o percurso de sucesso da empre-
sa, conseguido através de uma estratégia de crescimento 
assente na qualidade do serviço prestado e dos produtos 
colocados no mercado, associada a uma aposta clara nos 
mercados internacionais. Para a prossecução desta estra-
tégia, foram feitos fortes investimentos nas condições de 
trabalho, em novas instalações, em avançados equipamen-
tos industriais e também na qualificação da equipa, que 
ascende neste momento a quase uma centena de colabo-
radores. 

A JPM é uma empresa com uma cultura de bem servir 
os seus clientes sendo reconhecida no mercado por aspec-
tos tais como agilidade, rapidez e inovação, o que possibi-
litou o desenvolvimento de negócio internacional, estando 
presente através dos seus produtos e serviços em mais de 
45 países, sobretudo na Europa, África e Médio Oriente. 
Outro critério determinante para o sucesso da empresa é 
a sua robustez e a capacidade de suportar momentos me-
nos bons da conjuntura nacional e internacional, o que lhe 

permitiu crescer sistematicamente nos últimos anos a uma 
taxa anual próxima dos 20%. Estes indicadores são refor-
çados com o reconhecimento externo de entidades como o 
IAPMEI, com a atribuição dos prémios PME Excelência, e a 
COTEC, associação de empresas com foco na inovação, na 
qual a JPM é uma parte activa desde 2011. A sua capaci-
dade de organização e gestão é também aferida pelas cer-
tificações dos sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001), 
ambiental (ISO 14001), segurança e higiene no trabalho 
(OHSAS 18001) e recursos humanos (NP 4427).

Para complementar a sua actuação nas áreas de auto-
mação e movimentação industrial, manutenção, paletiza-
ção e logística interna, a JPM criou ainda no final de 2015 
a Jointsteel Process Technologies, uma joint-venture com 
parceiros empresariais belgas e que intervém nas áreas de 
processo industrial, nos mesmos sectores de actividade da 
JPM, tais como as indústrias alimentar, química, cosmética 
e farmacêutica. Esta nova empresa está sedeada nas anti-
gas instalações da JPM, na Zona Industrial da Farrapa, em 
Arouca, de onde irá exportar uma grande parte da sua pro-
dução, nomeadamente para a Europa.

Para o futuro, perspectiva-se a continuação de um 
percurso de crescimento, através da intensificação dos 
esforços de inovação, desenvolvendo novos produtos e 
soluções para a indústria, e entrando em novos mercados 
geográficos, nomeadamente nos continentes americano e 
asiático. Tendo em vista a consolidação da JPM nos mer-
cados internacionais em que já actua, considera-se como 
quase inevitável a concretização de investimento directo 
no estrangeiro, particularmente em África do Sul, o que de-
verá ocorrer nos próximos anos. 

José Paulo Martins da Silva
Presidente do Conselho de Administração do Grupo JPM

Roteiros para uma Economia Dinâmica
finalizados com Reconhecimento do Mérito
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Paixão, Inovação e internacionalização são os prin-
cipais vetores de atuação do Grupo Polisport. Têm sido 
fatores fundamentais para a captação e satisfação dos 
clientes, bem como para o aumento da  notoriedade da 
nossa marca.

Ao longo dos últimos anos a Inovação tem desempe-
nhado um papel fulcral na atuação  do Grupo Polisport e 
está patente nos nossos produtos; através da utilização 
de materiais ecológicos, do desenvolvimento de tecno-
logias exclusivas na produção de plásticos, do design de 
produto, já por diversas vezes premiado, e também nas 
metodologias internas de trabalho. A Polisport é ainda das 
poucas empresas a nível nacional (num total de aproxima-
damente de 180 empresas) a ser certificada pelo sistema 
de gestão de IDI (Investigação, Desenvolvimento e Inova-
ção) –Norma NP4457:2007.

Em 2005,  criamos um departamento de inovação, 
onde, para além da atenção dispensada ao levantamento 
de problemas e estudo de potenciais soluções, tem a seu 
cargo todo o trabalho de investigação e desenvolvimento 
de novas tecnologias, materiais, bem como o registo de 
patentes. O primeiro grande projeto do departamento foi 
precisamente o desenvolvimento do IPD (InMold Plastic 
Decals).  Esta tecnologia, o IPD, veio resolver um proble-
ma que sempre afetou os proprietários e principalmente 
os fabricantes de motos: o desgaste prematuro dos auto-
colantes decorativos, e consequente perda de identidade 
própria de cada modelo. Para o proprietário isso significa 
também custos de substituição de autocolantes e plás-
ticos.  Esta tecnologia que funde as películas decorati-
vas com o plástico foi estrategicamente importante para 
a   Polisport, permitindo a captação dos principais fabri-
cantes de motos europeus. Graças a esta tecnologia, a           

Polisport começou a produzir componentes originais para 
a KTM, Husqvarna, Husaberg, GASGAS, e BMW.

Em 2010, recebemos uma menção honrosa no âmbito 
da inovação por parte da COTEC (Associação Empresarial 
para a Inovação), e logo em 2011 fomos consecutivamen-
te galardoados com o prémio COTEC-BPI PME Inovação, 
classificando a Polisport como a PME mais inovadora a 
nível nacional. Foram marcos importantes para o grupo, 
reconhecendo todo o trabalho desenvolvido e confirman-
do que o caminho que tínhamos trilhado era o correto, 
lançando bases para o futuro.

Posteriormente, a nossa inovação ao nível do design 
do produto e tecnologia de materiais, tem também vindo 
a ser reconhecida. Os produtos Polisport foram premia-
dos, por diversas vezes, com vários troféus nos prestigia-
dos prémios de design e inovação, os IF Design Awards, 
destacando vários dos nossos porta-bebés e o nosso bi-
dão de cortiça, e biodegradável. 

Ainda no âmbito da inovação de processos, a Polisport 
tem também em funcionamento uma plataforma colabo-
rativa a que chamamos “Rede de Ideias” em que todos 
os funcionários da empresa são incentivados a contribuir 
com ideias sobre novos produtos ou soluções que per-
mitam melhorar o funcionamento da empresa. Todas as 
contribuições são tidas em conta na avaliação de desem-
penho e nos prémios de produtividade. Este sistema já 
deu origem ao registo de algumas das patentes de design 
da Polisport. Criamos desta forma uma plataforma que in-
centiva o processo colaborativo, dando voz a todo e qual-
quer colaborador da Polisport que queira contribuir para a 
melhoria de processos no grupo, no seu sector específico 
ou que tenha uma ideia inovadora e diferenciador para um 
determinado produto. É uma forma de envolvermos todos 
no processo de melhoria contínua e de criação/desenvol-
vimento de novos projetos.

Em Abril de 2014, no âmbito do “Roteiro para uma 
Economia Dinâmica”, Sua Excelência o Presidente da 
República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva visitou as 
instalações do Grupo Polisport, classificando a empresa  
como um dos “exemplos da dinâmica económica nacio-
nal”, enaltecendo a  nossa “inovação, capacidade e visão”.

No final de 2015, em representação da Polisport, fui 
agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mé-
rito Empresarial pelo Presidente da República, que me 
foi atribuído como distinção pelo dinamismo, inovação e 
capacidade de internacionalização que sempre consegui 
incutir na empresa.

Continuar a criar produtos inovadores é algo que con-
sidero crucial para a afirmação da empresa. Só assim po-
deremos assumir um papel de liderança em mercados tão 
competitivos e vastos como são aqueles em que trabalha-
mos, pelo que a nossa aposta na Inovação será sempre 
contínua e estratégica.

Pedro Araújo
CEO Grupo Polisport

Reconhecimento
do Mérito - Inovação,
Capacidade e Visão
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A Escola tem por principal função a formação dos 
alunos, tendo como objetivo a sua integração no merca-
do de trabalho ou o prosseguimento de estudos.

No âmbito da inserção de alunos no mercado de tra-
balho, após o termo da escolaridade obrigatória (atual-
mente o 12º ano), o Agrupamento de Escolas de Búzio, 
Vale de Cambra, foi pioneiro na adesão ao projeto de co-
locação dos cursos profissionais nas escolas públicas, no 
ano letivo 2004/05.

Efetivamente, sempre foi entendimento das suces-
sivas Direções do Agrupamento que a formação profis-
sional era uma vertente decisiva para a qualificação da 
mão de obra e consequente melhoria do desempenho 
das empresas. Estas também referem sentir enormes di-
ficuldades em encontrar técnicos qualificados, obrigan-
do-as a desenvolver planos de formação adequados às 
suas necessidades.

Assim, quando os cursos profissionais foram pro-
postos para as escolas públicas, abraçamos o projeto 
com entusiasmo. O primeiro curso desenvolvido foi o de    
Técnico de Manutenção Industrial, com 15 alunos. 

Hoje, a diversidade de cursos é grande, tendo-se 
pautado as nossas preferências considerando os recur-
sos humanos e físicos do Agrupamento, bem como as 
preferências dos alunos e as necessidades das empre-
sas, sem descurar a alternância em algumas áreas com 
menor procura de trabalho, de forma a garantir a empre-
gabilidade dos nossos jovens.

De referir que se tem notado uma tendência gradual 
para entrar no ensino superior a partir destes percursos 
qualificantes. Efetivamente, enquanto de início, os alu-
nos que se inscreviam tinham todos como objetivo a in-
serção no mercado de trabalho, hoje, os alunos já têm 
a perceção das vantagens que, em algumas áreas, lhes 
podem abrir caminhos universitários.

Atualmente, temos cerca de 230 alunos matriculados 
nesta vertente do ensino, distribuídos por 15 cursos, em 
áreas como Comércio, Contabilidade, Turismo, Produ-
ção Metalomecânica, Design de Equipamento, Cozinha/
Pastelaria, Restaurante/Bar, Multimédia, Mecatrónica, 
Manutenção Industrial, entre outros. 

No portal do Agrupamento (www.aebuzio.pt) pode-
rão visualizar um vídeo de apresentação da nossa oferta 
formativa. Para 2016/17 estão propostos os seguintes 
cursos profissionais, atualmente, nível IV: Técnico de Co-
mércio, Técnico de Turismo, Técnico de Restauração na 
variante Restaurante/Bar, Técnico de Soldadura, Técni-
co de Produção em Metalomecânica na variante Progra-
mação e Maquinação, Técnico de Mecatrónica, Técnico 
de Gestão e Programação em Sistemas Informáticos. 

Pensamos desta forma ir ao encontro dos interesses 
dos nossos alunos e também dos empregadores. A ex-
periência que registamos até este momento mostra-nos 
que os empresários estão satisfeitos com o desempe-
nho dos formandos/estagiários. De facto, chegam-nos 
ótimas referências da formação em contexto de traba-
lho, que se desenvolve pelos 3 anos de cada curso, num 
total de 600 horas. Por outro lado, a maior parte destes 
alunos consegue arranjar emprego rapidamente, com 
frequência, nas empresas em que estagiaram.

Sempre numa tentativa de aproximação ao merca-
do de trabalho, o Agrupamento desenvolve um projeto, 
o Concurso Jovens Empreendedores, este ano na IV 
edição, onde os alunos do 9º ao 12º, incluindo cursos 
profissionais, podem participar com ideias de negócio 
que defendem perante um júri composto por represen-
tantes do Agrupamento, da ADRIMAG, do município e, 
pela primeira vez, da AECA, preenchendo uma lacuna 
que sentíamos há algum tempo. São ainda convidados 
alguns empresários da região. As ideias a concurso são 

Agrupamento de Escolas do Búzio,
Vale de Cambra
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variadas, consoante os interesses e áreas de formação 
dos alunos. O número de jovens a concurso dita um dia 
inteiro de concurso, e o júri tem a oportunidade de ques-
tionar todos os projetos apresentados. Os prémios são 
sempre uma gratificação do agrado dos alunos e os em-
presários mostram-se agradavelmente surpreendidos e 
satisfeitos com a qualidade dos projetos.

Em conclusão gostaríamos de congratular-nos com 
a colaboração dos empresários e instituições da região, 
e até do país (pois temos alunos a estagiar até à região 
autónoma da Madeira) que todos os anos nos têm ga-

rantido a realização de cerca de 250 estágios nos 3 ra-
mos de atividade económica. Desta forma garantimos a 
conclusão do 12º ano e a certificação de competências 
de nível IV aos formandos dos cursos profissionais.

A todos que connosco colaboram o nosso Bem Haja.

Professora Alexandrina Cascarejo
Adjunta da Direção
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A dinâmica social e um mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo e em rápida mutação colocam novos e 
exigentes desafios à escola contemporânea, obrigando-
-a a repensar continuamente as estratégias de organiza-
ção curricular e de formação ministrada aos jovens que 
têm de fazer as opções mais adequadas tendo em vista o 
seu desenvolvimento pessoal e socioprofissional.

Diversificar a oferta, potenciar o trabalho
Neste contexto, a abertura da escola ao exterior cons-

titui uma das áreas de intervenção prioritárias do Pro-
jeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Arouca 
(AEA), que, para esse efeito, estabelece no seu plano de 
atividades um conjunto de iniciativas que visam ampliar 
o seu campo de ação e de cooperação com a comunida-
de. Esta prioridade tem sido concretizada positivamente, 
com impacto compensador a diversos níveis: na diversi-
ficação da oferta formativa negociada com os parceiros 
da comunidade, nas medidas de prevenção do abando-
no escolar e no desenvolvimento de projetos, parcerias 
e protocolos de cooperação com múltiplas instituições, 
associações e empresas locais, regionais, nacionais e in-
ternacionais.

Apostas que permanecem no topo das opções edu-
cativas e das metas da instituição escolar, procurando 
dar a melhor resposta aos interesses e motivações dos 
alunos bem como às potencialidades do território e às 
características e necessidades do tecido empresarial. 
Em resultado da colaboração de parceiros institucionais 
e empresariais, como a Câmara Municipal de Arouca, 
a ADRIMAG, a Associação Empresarial de Cambra e 
Arouca, entre muitos outros, o AEA tem enriquecido o 
seu projeto curricular, multiplicando a oferta proporcio-
nada aos alunos em diferentes graus e modalidades de 
formação, quer no ensino básico quer no ensino secun-
dário, pelo incremento de vias qualificantes de que são 

exemplo os cursos vocacionais, profissionais e de espe-
cialização tecnológica. 

Paralelamente a um decréscimo significativo nos ín-
dices de abandono escolar para níveis inferiores a dois 
por cento, releva-se o aumento do número de alunos 
que optam por ofertas profissionalizantes, sendo que 
no ensino secundário o índice de inscritos já se situa na 
ordem de 35%. Pugnando pela igualdade de oportuni-
dades no acesso è educação e à formação, o AEA tem 
mantido uma oferta ampla, cobrindo as várias áreas tra-
dicionalmente direcionadas para o prosseguimento de 
estudos (Cursos Científico-Humanísticos) e ampliando 
uma rede de oferta alternativa para muitos alunos que 
pretendem concluir o ensino básico e secundário e obter 
uma formação/certificação profissional orientada para o 
mercado de trabalho. A este nível, o desenho e a ma-
terialização da diversidade da oferta curricular – com o 
apoio do Programa Operacional Capital Humano - assu-
me especial realce no presente ano letivo, com dezoito 
turmas em funcionamento, sete de Cursos Vocacionais e 
onze de Cursos Profissionais, nomeadamente:

CURSOS VOCACIONAIS
8.º ano – 2 turmas: 1.º ano de Artesanato/Agricultura/
Animação Cultural e 1.º ano de Artesanato/Pastelaria/ 
Audiovisuais.
9.º ano – 2 turmas: 1º ano de Audiovisuais/Design/Tra-
balho Experimental e 2.º ano de Audiovisuais, Padaria/
Pastelaria e Eletricidade.
11.º ano – 2 turmas: 1.º ano de Técnico de Controlo de 
Qualidade Alimentar e 1.º ano de Técnico de Eletrotec-
nia.
12.º ano – 1 turma: 1.º ano de Técnico de Informação e 
Animação Turística.

CURSOS PROFISSIONAIS
10.º ano: Curso de Técnico de Eletrónica e Telecomu-

Agrupamento de Escolas
de Arouca
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nicações; Curso de Técnico de Multimédia; Curso de 
Técnico de Restauração Cozinha/Pastelaria; Curso de 
Técnico de Restauração Restaurante/Bar.
11.º ano: Curso de Técnico de Eletrónica e Telecomu-
nicações; Curso de Técnico de Multimédia; Curso de 
Técnico de Turismo; Curso de Técnico de Restauração 
Restaurante/Bar.
12.º ano: Curso de Técnico de Eletrónica e Telecomuni-
cações; Curso de Técnico Auxiliar de Saúde; Curso de 
Técnico de Restauração Cozinha/Pastelaria.

De forma a proporcionar o maior êxito pessoal e pro-
fissional aos seus alunos, o AEA disponibiliza o servi-
ço de orientação profissional (a cargo dos Serviços de 
Psicologia e Orientação) e, no âmbito do seu processo 
de autoavaliação, procede à monitorização do grau de 
empregabilidade dos alunos. Programas escolares de 
formação profissional que só são possíveis graças às in-
dispensáveis interações com as empresas e instituições 
que acolhem a formação em contexto de trabalho, con-
tribuindo elas também, decisivamente, para o desenvol-
vimento de competências e complemento da formação 
pessoal, comunitária e profissional dos alunos. 

Estimular o empreendedorismo
O estímulo ao exercício de competências, à inovação 

e ao empreendedorismo é tido em conta no contexto 
escolar (de que o funcionamento de um Restauran-
te Pedagógico na Escola Secundária é um exemplo) e 
igualmente induzido por propostas exteriores à escola, 
projetos aliciantes para docentes e alunos que têm na 

oportunidade de participação a construção de mais-va-
lias formativas. A título de exemplo, com a participação 
de alunos de cursos profissionais, na Menção Honrosa 
no Prémio Fundação Ilídio Pinho 2014 com o estudo 
“Desenvolvimento de um cluster de agronegócio no 
território do Geoparque Arouca”, ou no recente inter-
câmbio internacional Laying Europe Table (Erasmus +), 
entre outros. Gratificante e da maior importância para os 
alunos do ensino secundário tem sido igualmente a res-
posta positiva ao desafio pedagógico-profissional “Con-
curso Jovens Empreendedores em Arouca”, fomentado 
pela ADRIMAG/Câmara Municipal de Arouca, no âmbito 
do projeto Contrato Local de Desenvolvimento Social-
-3G. Desde a sua primeira edição, o envolvimento de do-
centes e, sobretudo, dos alunos do AEA, tem sido uma 
constante pelos benefícios que a iniciativa trás à inclusão 
e ao conhecimento do território e das suas potenciali-
dades, ao sentido de trabalho em equipa, à corrente de 
ideias criativas, ao desenvolvimento de competências de 
comunicação e de jovem empreendedor. Sinergias pre-
sentes que enriquecem mutuamente a escola e a comu-
nidade, ajudando a construir um futuro como tempo e 
lugar de autorealizações individuais e coletivas.

Dra. Adília Cruz
Diretora do AEA
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O Agrupamento de Escolas de Escariz abriu as portas 
em 2001, na altura com o nome Escola Básica 2, 3 de 
Escariz. 

O crescimento desta instituição tem ocorrido de for-
ma singular, sendo que hoje em dia abrange: dois cen-
tros escolares, com jardins de infância e primeiro ciclo; 
uma escola básica, com jardim de infância e primeiro 
ciclo; um jardim de infância; e uma Escola Básica e Se-
cundária. 

Na história deste Agrupamento, não podemos deixar 
de destacar ainda as Unidades de Ensino Estruturado de 
Autismo a funcionar desde 2010 e que neste momento 
trabalham com 22 alunos, oriundos de Arouca e conce-
lhos limítrofes, Vale de Cambra, Santa Maria da Feira, 
Oliveira de Azeméis e Castelo de Paiva. Para além desta 
valência, a oferta de ensino articulado de Música (com 
protocolo celebrado com a Academia de Música de 
Arouca) e Dança (com protocolo celebrado com o Gina-
siano Escola de Dança), nos 2.º e 3.º Ciclos, correspon-
de a um enriquecimento curricular que tem sido cada 
vez mais procurado. Neste momento, o Agrupamento 
apresenta 7 turmas com estas ofertas.

Por último, saliente-se que o Agrupamento tem a fun-
cionar, desde 2012, o Ensino Secundário. Nos primeiros 
anos, o curso oferecido foi o de Ciências e Tecnologias e, 
no presente, estão a funcionar os Cursos de Ciências e 
Tecnologias e Ciências Socioeconómicas. 

Independentemente de toda a conjetura nacional e 
independentemente das falhas que as dificuldades so-
cioeconómicas transferem para a vida de todos, não ex-
cluindo as instituições educativas, a aprendizagem con-
tinua a ser um verdadeiro desafio e um processo para 
o qual todos os agentes contribuem: professores, assis-
tentes técnicos ou operacionais, pais e encarregados de 
educação. Mas o coração deste ser nunca deixará der 

ser cada aluno, que pretendemos respeitar e valorizar, 
acompanhando-o no seu crescimento integral: científi-
co, cultural, cívico e humano.  Paralelamente, o Agrupa-
mento tem sentido uma preocupação constante relati-
vamente à formação dos jovens face às necessidades 
de trabalho. As tensões no funcionamento do mercado 
de trabalho têm conduzido a novas formas de regulação 
que desafiam as noções estabelecidas. 

O Agrupamento procurou oferecer simultaneamen-
te ao ensino secundário regular, o ensino profissional. 
No entanto, percebemos que há um grupo alargado de 
alunos que, dentro do espaço de possibilidades teóricas 
que se abrem às políticas de emprego nacionais, es-
tão ainda condicionados por processos de participação 
em organizações externas que os encorajam. Por isso 
mesmo, considera-se que as ofertas educativas devem 
orientar-se para a superação dos défices que os alunos 
apresentam à entrada no mercado de trabalho, pelo que 
uma qualificação abrangente e de suporte, que permita 
manter os horizontes abertos será a mais adequada. A 
oferta do ensino regular no nosso Agrupamento surge 
neste sentido, uma vez que a componente de formação 
geral visa contribuir para a construção da identidade 
pessoal, social e cultural dos jovens, e a componente de 
formação específica visa proporcionar formação científi-
ca consistente no domínio do respetivo curso.

O Agrupamento de Escolas de Escariz tem parti-
cipado, através do projeto CLDS-3G Vale +Social, no 
“Concurso Jovens Empreendedores”, desde o ano letivo 
2013/1014. 

Esta participação tem revelado ser do maior agrado 
dos nossos alunos. Se no primeiro ano apenas um grupo 
de alunos concorreu (obtendo o terceiro lugar), no se-
gundo ano, surgiram quatro grupos concorrentes, con-
seguindo um dos grupos alcançar o segundo lugar. 

Agrupamento de Escolas
de Escariz
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O estudo e a criação das propostas a apresentar, in-
tegradas no tema “Ideia de Negócio Empreendedora”, 
exigiram um trabalho de análise e de estudo por parte 
dos alunos participantes. Houve ainda a colaboração das 
diretores de turma dos alunos envolvidos e de outros 
docentes. 

Durante o processo, foi visível o crescimento dos 
diferentes grupos e não ficaram dúvidas quanto ao im-
pacto que esta participação teve na sua vida escolar e 
pessoal. A compreensão do todo que envolve a criação 
de uma empresa permite a abertura de horizontes. Por 
isso, as várias etapas que são propostas, aquando o pre-
enchimento da “Ficha de Inscrição e Miniplano de Ne-
gócio”, permitem treinar competências trabalhadas em 
diferentes áreas curriculares e ativar outras que estão 
estreitamente ligadas com a realidade empresarial e o 
mundo do trabalho. Na segunda fase, apresentação, vá-
rias aptidões são igualmente exercitadas. 

Paralelamente, esta iniciativa deixa marcas na pró-
pria escola, uma vez que a obriga a refletir sobre o papel 

que desempenha na formação dos jovens estudantes de 
hoje e trabalhadores de amanhã. Os projetos apresenta-
dos pelos nossos alunos chegam mesmo a questionar a 
adequação dos documentos curriculares de hoje relati-
vamente ao mundo real:

As reais capacidades dos nossos alunos não serão 
reprimidas por programas inexequíveis, por falta de tem-
po, por orientações legais em constante mudança?

Não há dúvida de que projetos como o da ADRIMAG 
permitem promover e potenciar a criatividade e o em-
preendedorismo dos/das jovens estudantes, e perscru-
tar a sua apetência no que se refere à criação do próprio 
emprego e microempresas. 

Bem-haja!

Professora Eugénia Costa
Adjunta do Diretor

Osmoplas® - Indústria de Moldes, Lda.

Zona Industrial do Rossio, Trav. 3, n.º 40
3730-601 VALE DE CAMBRA
Telf.: 256 852 428 | E-mail: osmoplas@sapo.pt
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A FORESP – Associação para a Formação e Especia-
lização Tecnológica, foi constituída em Janeiro de 1995, 
resultado dos esforços conjuntos da ACIC – Associação 
Comercial e Industrial de Vale de Cambra, a Câmara 
Municipal de Vale de Cambra, do INETI – Instituto Na-
cional de Engenharia e Tecnologia Industrial, do IAPMEI 
– Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e 
ao Investimento e do Instituto Politécnico do Porto, asso-
ciação esta, que veio a dar corpo à Escola Tecnológica de 
Vale de Cambra.

Posteriormente a FORESP obteve no seu capital, a par-
ticipação das empresas mais representativas do tecido em-
presarial da região e do Município de Arouca.

Constituiu primeiro objectivo da criação da Escola Tec-
nológica a resolução (ou, pelo menos, atenuação) da carên-
cia de quadros intermédios e pessoal especializado, sentida 
pelas empresas, na sua área geográfica de influência.

A actividade principal desta incide no desenvolvimento 
de Cursos de Especialização Tecnológica (CET’s), que se 
caracterizam por formações pós secundárias não superio-
res que visam aquisição do nível 5 de formação profissional.

A qualificação profissional do nível 5 obtém-se atra-
vés da conjugação de uma formação secundária, geral ou 
profissional, com uma formação técnica pós secundária e 
caracteriza-se por:

a) Ser uma formação técnica de alto nível;
b) A qualificação dela resultante incluir conhecimentos 

e capacidades que pertencem ao nível superior;
c) Não exigir, em geral, o domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes áreas em causa;
d) As capacidades e conhecimentos adquiridos através 

dela permitem assumir, de forma geralmente autónoma ou 
de forma independente, responsabilidades de concepção e 
ou de direcção e ou de gestão.

A Escola Tecnológica de Vale de Cambra têm garantido, 
ao longo dos 18 anos de actividade, uma oferta sustentada 
e diferenciada de formação de quadros intermédios espe-

cializados para a indústria (CET – nível 5) - profissionais 
indispensáveis para diversos sectores, nomeadamente os 
ligados à produção de bens transaccionáveis - em áreas de 
grande carência como a Tecnologia Mecatrónica, Manuten-
ção Industrial, Automação e Robótica, Gestão da Qualidade 
Ambiente e Segurança, Gestão da Produção, Tecnologias 
de Informação, entre outras áreas. 

Esta escola desenvolve mecanismos de articulação e 
de estreita proximidade com o tecido empregador, cujo re-
conhecimento vai muito além das regiões em que opera, 
traduzindo-se em elevadas taxas de empregabilidade ao 
longo dos anos, em domínios tecnológicos relevantes para 
os sectores que se confrontam com grandes carências de 
mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho.

A sua missão, conforme já referido, é a disponibilização 
às empresas de quadros intermédios altamente preparados 
para o desempenho de funções técnicas e tecnológicas, 
posicionando-se assim no cruzamento entre os interesses 
das empresas/economia e dos potenciais formandos. É um 
fator decisivo do interesse das empresas, a convicção de 
que a Escola Tecnológica existe para resolver problemas 
seus. Daí, a possibilidade real que lhes é dada de influen-
ciar a decisão sobre os cursos a realizar por esta Escola. 
Este processo promove tendencialmente a sintonia entre 
a oferta e a procura, embora se tenha consciência que a 
carência destes técnicos intermédios é tão grande que não 
poderá ser satisfeita no curto ou médio prazo.

Um balanço da actividade realizada, permite-nos con-
cluir que concorremos para objectivos comuns com os 
pautados pelo “Portugal 2020”, nomeadamente no que 
concerne à promoção da competitividade e do crescimen-
to inteligente e sustentável das empresas e naturalmente 
no que respeita ao aumento das qualificações dos Portu-
gueses, sua inclusão social e emprego. 

Alberto Teixeira
Director da Escola Tecnológica de Vale de Cambra

  

Escola Tecnológica de Vale de Cambra
Formação com elevado nível de empregabilidade
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O ISPAB é já AQUI - O Instituto Su-
perior de Paços de Brandão (ISPAB), 
instituído pela Fundação de Ensino e 
Desenvolvimento de Paços de Brandão 
(FEDESPAB), é uma entidade sem fins 
lucrativos, e desenvolve as suas activida-
des de ensino e de conhecimento científi-
co nos domínios das Ciências da Gestão, 
da Comunicação e do Marketing. Funda-
do em 1990, o ISPAB é uma instituição 
de reconhecido valor, representando um 
importante agente do progresso da re-
gião em que está inserido, da autarquia e 
da comunidade a que pertence.

O ISPAB, assume-se como um es-
tabelecimento de ensino dinâmico e 
versátil que aposta no rigor e na quali-
dade de ensino em áreas específicas e 
determinantes para o desenvolvimento 
da região em que se insere, oferecendo 
perspectivas de formação através dos 
seus cursos de formação inicial e de pós-
-graduação/formação avançada, minis-
trados. O ISPAB privilegia uma formação 
polivalente e multifacetada, resultante da 
consagração de planos de estudos mul-
tidisciplinares e da adopção do modelo 
pedagógico teórico-prático, capaz de 
dotar os diplomados de múltiplas com-
petências, tornando-os aptos a corres-
ponder a um vasto e extenso leque de saí-
das profissionais.

Atualmente, os cursos ministrados no 
ISPAB estão especialmente orientados 
para o mercado de trabalho e conduzem 
à formação de técnicos polivalentes e es-
pecializados, como é o caso dos Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais em 
“Contabilidade e Gestão” e “Marke-
ting, Comércio e Vendas” e dos Cursos 
de Licenciatura em “Contabilidade e 
Gestão” e “Marketing, Publicidade e 

O Instituto Superior de Paços de Brandão
é já AQUI!

Relações Públicas”.
Por outro lado existe uma forte apos-

ta nas Formações Avançadas em “Ges-
tão de Empresas” e na “Gestão do 
Marketing”. A formação avançada em 
“Gestão de Empresas” foi desenvolvida 
para obter uma visão sistémica e inte-
grada dos múltiplos desafios que se co-
locam atualmente a um gestor, quer do 
setor público, quer do setor privado. Com 
esta formação o participante será capaz 
de lidar com todos os aspetos inerentes à 
gestão de uma empresa ou projecto, por 
outro e em complemento, a “Gestão do 
Marketing” pretende aprofundar a cres-
cente importância nas relações entre or-
ganizações empresariais, associadas ao 
peso dos volumes de negócios transa-
cionados neste segmento, pois obrigam 
a empresas a gerir de forma eficiente as 
relações estabelecidas. Neste sentido, as 
técnicas e estratégias do Marketing con-
tribuem de forma assertiva para o desen-
volvimento e estabilização das relações 
empresariais. O ISPAB outorga o prima-
do ao “saber saber”, ao “saber fazer” e ao 
“saber ser” numa perspectiva de respei-
to, promoção e desenvolvimento da pes-
soa humana.

Constituindo um espaço de apren-
dizagem, o ISPAB é muito mais do que 
uma mera escola. É um organismo di-
namizador da comunidade em que está 
integrado e da região a que pertence. É 
parceiro privilegiado de empresas e ou-
tras organizações, com os quais coopera 
em diversos projectos. É, também, uma 
instituição promotora do espírito de cida-
dania e de realização da pessoa humana.

Délio Carquejo
Presidente do ISPAB
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O ISVOUGA através dos cursos de licenciatura que 
disponibiliza: Contabilidade, Gestão de Empresas, En-
genharia de Produção Industrial, Marketing, Publicidade 
e Relações Públicas e ainda de Solicitadoria fomenta e 
reforça competências suscetíveis de impulsionar o de-
senvolvimento económico e social do país e, em particu-
lar, da região de Entre Douro e Vouga, em que se insere, 
perspetivando-se o funcionamento, a curto prazo, de 
dois mestrados na área das ciências empresariais. 

Consciente da centralidade que assume o processo 
da aprendizagem ao longo da vida, o ISVOUGA assume-
-se, crescentemente, como um pólo de qualificação de 
distintos públicos, designadamente através de ofertas 
de outros tipos de formação: Cursos Técnicos Superio-
res Profissionais, em áreas diversas, com a duração de 2 
anos letivos, conferentes do nível V de qualificação pro-
fissional e de um Diploma de Técnico Superior Profis-
sional, cursos vários de Pós-Graduação, bem como uma 
renovada oferta de formação contínua, disponibilizadas 
no site oficial do ISVOUGA: www.isvouga.pt . 

As propostas de apoio e de enriquecimento curricu-
lar, obedecem a objetivos definidos com base na prio-
ridade atribuída ao sucesso académico, à promoção de 
currículos versáteis e diferenciadores para os estudan-
tes, corroborando e complementando-se, assim, a cons-
tante preocupação com a integração e progressão pro-
fissional dos diplomados. Neste sentido, privilegiando o 
apoio continuado aos seus estudantes, o ISVOUGA dis-
ponibiliza um conjunto de serviços dos quais destaca-
mos os Serviços de Aperfeiçoamento de Competências, 
o Serviço de Integração e Acompanhamento Profissio-
nal e os Serviços de Ação Social. 

A investigação e a prestação de relevantes serviços à 
comunidade são outras das suas atribuições mais deter-

minantes, garante de inovação e utilidade social de toda 
a sua atividade. Exemplo disso, é a recente criação de 
uma nova valência associada ao laboratório de empre-
endedorismo criado (Empreend Lab), dada a sua natu-
ral vocação para o apoio à constituição formal de novos 
negócios e/ou microempresas: a Oficina Jurídica do 
ISVOUGA, a qual disponibilizará um serviço presencial 
gratuito, nas áreas do direito das sociedades comerciais, 
do direito do trabalho, fiscalidade e segurança social 
através da produção de pareceres técnicos, relativos a 
questões/dúvidas concretas e objetivas. A Oficina Ju-
rídica do ISVOUGA além de apoiar individualmente os 
ativos, sobre questões do foro jurídico, relacionadas com 
o exercício de uma atividade ou profissão, contribui para 
a conceção e criação de projetos de empreendedoris-
mo saudáveis, reforçando, assim, toda uma estratégia do 
Instituto, e onde cabe igualmente o Curso Técnico Su-
perior Especializado de Criação e Gestão de Negócios, 
recentemente iniciado.  Para mais informações e con-
tactos, poderá consultar-se o site oficial do Instituto, cujo 
link se encontra acima identificado.

Professora Drª Maria Teresa Leão
Diretora do Isvouga

ISVOUGA
Fomentar e Reforçar Competências
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Geralmente falamos em inovação para nos referirmos 
à mudança ou criação de processos, produtos ou ideias 
mais eficientes que potenciam o sucesso de um negó-
cio. Muitas das vezes esta inovação é associada apenas 
a grandes empresas que possuem departamentos pró-
prios, ficando de fora desta equação as PME´s. A inova-
ção não é um designio apenas das grandes empresas, é 
uma realidade ao alcance de cada organização, seja ela 
uma micro empresa ou uma multinacional.

Por outras palavras, se pretendemos negócios mais 
inovadores, depende apenas de cada um dos nós, es-
tando intimamente ligada a um ambientes de trabalho 
e cultura de empresa que potencia a performance e a 
produtividade, catalisando o progresso e o crescimento 
sustentável.

A inovação não deve ser encarada como uma fase, 
mas sim como um processo. Não é um ato isolado, mas 
antes uma cultura que se respira na organização, que faz 
parte do seu Adn e que permite encontrar soluções cria-
tivas para problemas existentes e desafios futuros.

Através da introdução da inovação nos negócios, é 
possível atingir ganhos de eficiência que se traduzem 
em melhores resultados financeiros e em vantagens 
competitivas que permitem uma adaptação rápida e 
constante do negócio ao mercado.

Se pretende inovar na sua organização, deixo-lhe 
uma lista de 7 passos que deverá ter em conta:

1. Faça uma análise do mercado, dos seus concor-
rentes e das necessidades e desejos dos seus clientes, 
mantendo uma postura aberta a novas ideias e a oportu-
nidades geradas pela mudança;

2. Desenvolva um plano estratégico de negócio (ou 
faça uma revisão do existente) que inclua a inovação 
como um elemento presente em todas as suas fases/
etapas;

3. Inspire e motive os talentos internos, uma cultura 
de inovação na organização aparece quando estimula os 
seus colaboradores a pensar criativamente em todas as 
situações;

4. Esteja sempre próximo dos melhores, dentro e fora 
da organização! O sucesso da inovação no seu negócio 
também passa pelas mãos de profissionais externos 
com experiência e competência em áreas fundamentais, 
contribuindo para o alinhamento, para o foco e para a 
motivação dos seus colaboradores.

5. Trate bem de si e da sua equipa! O processo de 
inovação só surge quando as pessoas sentem um clima 
de confiança e equilibrio, não vale a pena “impor” um rit-
mo de grande pressão e stress sobre os colaboradores, 
simplesmente não vai funcionar. 

6. Lidere com um objetivo em vista. Quando estamos 
focados em algo torna-se mais fácil desenvolver um 
pensamento criativo e atitudes inovadoras. Quem não 
sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve.

7. Treine e prepare as suas pessoas. Se acha que a 
formação e o conhecimento são caros, experimente a 
ignorância.

Bons Negócios!

Sérgio Almeida
CEO e Fundador Powercoaching

Inovação
para PME’s
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Num mundo em constante mutação, com a progressiva 
liberalização do comércio mundial, a expansão internacio-
nal tem sido a resposta das empresas ao aumento genera-
lizado da concorrência e às ameaças à sua sobrevivência.

Na verdade, a partir dos anos 90, com a redução siste-
mática das barreiras comerciais, a facilidade de comunica-
ção e transporte e as mudanças institucionais na maioria 
dos países, a internacionalização das empresas, tornou-se 
ainda mais favorável. É um fenómeno que pode ser obser-
vado independentemente da localização geográfica, do se-
tor ou da dimensão da empresa, originando um ambiente 
internacional fortemente competitivo. 

Deste modo, para atingir altos níveis de desempenho 
nas atividades com mercados externos, torna-se impres-
cindível a adoção de estratégias de diferenciação em rela-
ção aos seus concorrentes. Essa diferenciação pode con-
sistir num produto nos canais de distribuição, na gestão ou 
na forma de abordar os mercados.

Atualmente, verifica-se uma tendência nas pesquisas 
em relacionar o desempenho das empresas às suas carac-
terísticas empreendedoras: proatividade, inovação e inser-
ção numa rede de relacionamentos. 

No entanto, é importante referir que nem todas as em-
presas reúnem competências e conhecimentos específi-
cos neste domínio, que lhes permitam encarar os projetos 
de internacionalização de forma eficaz e eficiente. 

Assim sendo, uma das características fundamentais 
para um diagnóstico competitivo passa pela componen-
te inovadora, questão crucial para o desenvolvimento de 
qualquer organização. Através de novos produtos, serviços 
e processos é renovada não só a oferta no mercado, como 
também as práticas de gestão internas. É através da ino-
vação que a organização constrói no presente as bases do 
seu desenvolvimento futuro sustentando assim o seu cres-

cimento a médio e longo prazo. 
Assim, torna-se evidente, que a inovação tem um pa-

pel central na economia do conhecimento. A capacidade 
de inovar constitui uma das competências básicas numa 
economia global que coloca a aprendizagem como base 
dinâmica de competitividade. 

Neste caso, um dos fatores essenciais, a par da interna-
cionalização e da inovação, é, sem dúvida o capital humano 
existente nas organizações.  

Desde há algumas décadas, o capital humano tem sido 
objeto central em inúmeros debates praticamente em todo 
o mundo, pela complexidade e características dos proces-
sos que envolve. Todas as preocupações e reformas em 
torno deste conceito são resultado do enorme impacto que 
a problemática suscita e das questões que a teoria do capi-
tal humano provoca.

Na verdade, no cenário atual do contexto empresarial, 
as organizações convivem num ambiente globalizado e 
competitivo, as inovações tecnológicas são desenvolvidas 
a cada instante e o fluxo de informações percorre as em-
presas rapidamente. Deste modo, é cada vez mais difícil 
para as organizações manter uma vantagem competitiva 
em relação aos seus concorrentes dado que os produtos/
serviços são rapidamente oferecidos pelos mesmos e a 
tecnologia fica cada vez mais fácil de ser alcançada e su-
perada.

Assim, a grande vantagem competitiva das organiza-
ções passa pela importância atribuída ao capital humano. 

A expressão Capital Humano, surgiu pela primeira vez, 
nos anos 60 através de Theodore W. Schultz tendo sido 
ampliada, nas décadas seguintes, por outros estudiosos, 
principalmente por economistas. Após várias definições 
considera-se que o capital humano é adquirido desde a 
educação, formação profissional e, ao longo de toda a vida. 
“Aprendendo, fazendo” é um dos principais responsáveis 
pelo sucesso das organizações e, como tal, é urgente apos-
tar numa cultura de valorização dos colaboradores para um 
sucesso constante das mesmas. 

O Capital Humano torna-se, desta forma, no ativo mais 
valioso nas organizações, uma vez que, é de difícil substi-
tuição e de enorme valor acrescentado, logo, há que saber 
geri-lo de forma a maximizar o valor da empresa.

Adriano Fidalgo
Presidente Conselho de Administração
Licenciado em Gestão de Empresas e em Relações Internacionais; pós-graduações em 
Estudos Europeus e em Relações Internacionais; MBA e Doutorando em Economia Eu-
ropeia. Empresário e Docente do Ensino Superior.

FONTES:
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22530/1/Joana%20
Patr%C3%ADcia%20Martins%20Barbosa.pdf
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/caphum.html
http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/o-conceito-de-poten-
cial-humano-e-gestao-de-pessoas-na-administracao-de-empresas/58917/
http://www.ces.pt/download/577/CapHumCapacInov.pdf
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/379
http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/384/1/Tese.pdf
http://www.fep.up.pt/docentes/cbrito/Tese%20Manuela%20Dias.pdf

Capital Humano, 
Inovação &
Internacionalização
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www.aquiearouca.pt

“Aqui é Arouca” é um projeto promovido pela AECA, 
financiado pelo programa “Comércio Investe”.  Foi pen-
sado para acrescentar valor à oferta comercial das lojas 
do centro urbano de Arouca, caraterizado pela densida-
de comercial, centralidade, multifuncionalidade e desen-
volvimento económico e social.

Além de um conjunto significativo de investimentos 
para as lojas aderentes, no sentido de se modernizarem 
e de conseguirem uma aproximação e fidelização aos 
seus clientes, foram previstos investimentos da AECA 
relacionados com a aquisição de equipamentos, softwa-
re e serviços, relativos a ações que visam a dinamização 
e promoção continuada do centro urbano, bem como a 
criação de serviços conjuntos de suporte aos potenciais 
clientes com impacto previsível no volume de vendas 

dos estabelecimentos comerciais aderentes.
No sentido de dar seguimento à estratégia de diferen-

ciação baseada na relação e proximidade com os clientes 
que tem como objectivo máximo aumentar as vendas e 
a rentabilidade das lojas aderentes foi criado um portal 
Web www.aquieearouca.pt para, além de apresentar e 
consolidar o conceito, permitir que possa ser um ponto 
agregador de informação da região, de eventos, incluin-
do o roteiro do comércio local, promoções e campanhas, 
pedidos de informação, testemunhos de clientes, e loja 
on-line para aderentes.

Lojas
Aderentes

“O projeto Comércio Investe foi fundamental para iniciar 
esta atividade.”
Joana Soares

Avenida 25 de Abril, n.º 3
4540-102 Arouca

Telefone: 256 068 629
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“O projeto Comércio Investe permitiu a renovação da ima-
gem do negócio associada a novas formas de comunica-
ção.”
Rui Cardoso

Alameda Dom Domingos Pinho Brandão 4 B, R/Ch
4540-101 Arouca

Telefone: 256 943 868 | 256 943 573

“Considero que o Comércio Investe foi um excelente apoio 
e veio ajudar os comerciantes Arouquenses a dinamizar 
os seus espaços e criar uma nova imagem que ajuda a ca-
tivar novos clientes.”
Helder Couto

Alto da Estrada, Lote 1
4540-202 – Arouca – Burgo

Telefone: 256 946 080

“Foi possível através do Projeto Comércio Investe arranjar 
um melhor espaço, mais amplo, com mais luz, melhor cen-
tralidade e visibilidade, principalmente para os clientes.”
Alcino Barbosa

Alameda D. Domingos de Pinho Brandão, Nº 22
4540-101 Arouca

Telefone: 256 943 060

“O projeto Comércio Investe permitiu a renovação da mi-
nha loja.”
Dulce Brandão

Avenida 25 de Abril, 52-A r/ch
4540-102 Arouca

Telemóvel: 912 101 726

“Através do projeto Comércio Investe o estabelecimento 
comercial ficou mais atrativo. Permitiu um serviço melhor 
organizado e como consequência melhor resposta ao 
cliente.”
António Carvalho

Avenida 25 de Abril, n.º 18
4540-102 Arouca

Telefone: 256 943 235
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Gabinete de estética
perfumaria e lavandaria

“O projeto Comércio Investe foi um bom incentivo para a 
modernização do comércio local.”
Clara Barbosa

Avenida das Escolas, N.º 1
4540-103 Arouca

Telefone: 256 944 589

“Numa área de negócio onde o espaço para inovação é reduzi-
do, a competitividade de uma empresa mede-se pela eficiência 
das suas operações. O projeto “Comércio Investe” ajudou-nos 
a fazer investimentos em equipamentos mais eficientes e eco-
lógicos, que nos permitem ser mais competitivos. É de louvar o 
empenho da AECA na formulação da candidatura a um projeto 
conjunto, mais uma vez fortalecendo relações entre empresas 
da região.”                                                                  Henrique Sousa

Rua D. Afonso Henriques, N,º 45 | 4540-128 Arouca
Telefone: 256 940 020

“Tendo em consideração que nada é mais importante para os 
negócios do que periodizar o crescimento e o progresso con-
tinuo, o incentivo financeiro veio contribuir para o sucesso e a 
evolução da empresa atendendo que foi possível melhorar as 
condições de atendimento a clientes, designadamente com a 
remodelação do espaço de exposição de produtos, melhores 
condições de trabalho e a criação de um site, bem como se uma 
loja on line através do portal “aqui é Arouca”.”  Joaquim Seabra

Alto da Estrada, Burgo | 4540-202 Arouca
Telefone: 256 944 449

“Considero que o projeto Comércio Investe  foi uma ala-
vanca para uma maior atratividade do espaço de atendi-
mento, logo um melhor serviço ao cliente. Melhoria da 
imagem (interior e  exterior).”
Carlos Teixeira

Avenida 25 de Abril, n.º 9
4540-102 Arouca

Telefone: 256 943 140

“O projeto Comércio Investe foi uma ajuda importante 
para a renovação do comércio local.”
Olga Barbosa

Alameda D. Domingos de Pinho Brandão, N.º 7A
4540-101Arouca

Telefone: 256 944 060
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“O projeto Comércio Investe  permitiu renovar o espaço 
comercial, tornando mais moderno e mais atrativo, bene-
ficiando também um melhor atendimento dos clientes.”
Jorge Teixeira

Avenida 25 de Abril, n.º 22 S
4540-102 Arouca

Telefone: 256 944 502

“O projeto Comércio Investe deu maior visibilidade ao 
negócio, permitiu uma maior exposição dos produtos, 
tornando-os mais visíveis para o cliente.”
Luís Carlos Rodrigues

Praça Brandão de Vasconcelos, N.º 13
4540-110 Arouca

Telefone: 256 944 578
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Fontes, Ribeiro & Fontes, Lda.

Maio foi o mês escolhido pela nos-
sa associada Fontes, Ribeiro & Fontes, 
Lda para colocação on-line do seu 
novo site. 

A nova página da empresa apre-
senta uma imagem simples e um lay-
out que permite uma navegação fácil e 
adaptada aos dispositivos móveis.

AQUIEAROUCA
Portal do Comércio Local
 

   
Em maio foi lançado o portal  “Aqui 

é Arouca” é um projeto promovido pela 
AECA, financiado pelo programa “Co-
mércio Investe”. 

Foi pensado para acrescentar valor 
à oferta comercial das lojas do centro 
urbano de Arouca, caraterizado por 
elevada densidade comercial, cen-
tralidade, multifuncionalidade e desen-
volvimento económico e social.
http://www.aquiearouca.pt/

PARABÉNS
Futebol Clube de Arouca

A Direção da AECA, reconhece o 
notável esforço do Sr. Presidente e de-

mais Dirigentes deste Clube pelo feito 
meritoso e conseguido em Equipa, 
pois é mais um acontecimento inédito 
que ficará marcado na vida deste Clube 
e na história das Terras de Arouca.

Muitos Parabéns à Direção do FC 
Arouca, Equipa Técnica, Jogadores, 
Equipa Médica e todos elementos que 
trabalham e ajudam o Futebol Clube 
de Arouca.

9 de maio de 2016

AQUIEAROUCA
Ação de Formação

No âmbito da Candidatura Comér-
cio Investe, decorreu uma ação de for-
mação envolvendo os promotores do 
projeto “AQUIEAROUCA”.

Para além dos vários investimen-
tos realizados diretamente nas lojas        
(obras e equipamentos, marketing  
digital e tecnologias), foram também 
contemplados investimentos conjun-
tos que a AECA está a executar abran-
gendo entre outros, um Portal Eletróni-
co do Comércio Local.

Esta formação dirigida aos partici-
pantes do projeto, constituiu a colabo-
ração mútua na elaboração do manual 
de boas práticas para o comércio local, 
abordando os temas relacionados com 
técnicas de atendimento e relação 
com o cliente, gestão de reclamações 
e a utilização eficiente da plataforma 
on-line “Aquiearouca”.

Esta ação que envolveu as lojas 
participantes  neste projeto. 

Comércio Investe
Vale de Cambra
AECA reune com promotores 
do projeto

A 06 de abril de 2016, teve lugar 
no restaurante Sabores da Freita, Vila 
- Chã – Vale de Cambra, um jantar de 
trabalho organizado pela AECA, reu-
nindo empresários promotores do 
projeto conjunto “Comércio Investe”, 
nesta reunião participou também o Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de 
Vale de Cambra, José Pinheiro.

Esta iniciativa teve como objetivos, 
fazer um ponto de situação da evolução 
deste projeto a decorrer na cidade de 
Vale de Cambra e que envolve vários 
investimentos diretamente nas lojas 
(obras e equipamentos, marketing 
digital e tecnologias), assim como os 
investimentos conjuntos que a AECA 
vai executar que envolverão entre ou-
tros, um Portal Eletrónico do Comércio 
Local.

Foram debatidas algumas ideias e 
iniciativas que no âmbito do espirito 
associativo, irão alavancar o sucesso 
deste projeto para refletir o crescimen-
to da região, envolvendo as sinergias 
locais.

4ª Edição Concurso
Jovem Empreendedor Búzio

  Foi no passado dia 17 de Março de 
2016 que decorreu o IV “Concurso Jo-
vem Empreendedor” promovido pelo 

AECA ATIVIDADES E EMPRESAS EM NOTÍCIA
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Agrupamento de Escolas de Búzio 
com a colaboração da ADRIMAG, 
através do CLDS-3G Vale +Social, da 
Câmara Municipal de Vale de Cam-
bra e da AECA - Associação Empre-
sarial de Cambra e Arouca.

A AECA esteve representada pelo 
seu Vice-Presidente, Carlos Brandão, 
que integrou o júri e participou na en-
trega de prémios aos vencedores.

Trata-se de uma iniciativa apoiada 
pela AECA que visa promover o gosto 
pelo empreendedorismo e incutir o 
“bichinho” pelo risco e pela inovação, 
tendo como finalidade a criação de no-
vas empresas.

Apresentação novo
Restaurante Trilobite em 
Canelas

A Convite do Empresário Ricardo 
Milheiro, Gerente da Quinta de Vítego, 
Lda , sedeada em Alvarenga, cerca de 
20 pessoas entre empresários, Diri-
gentes da AECA, Presidente e Vice-
-Presidente da Autarquia de Arouca, 
participaram num jantar/convívio de 
apresentação do “novo” restaurante 
Trilobite em Canelas. 

Muitas novidades em termos de 
gastronomia e em termos de horários 
de funcionamento, funcionando como 
uma plataforma de apoio aos cami-
nhantes dos passadiços.

Votos de muito sucesso é o que 
lhes deseja toda a equipa da AECA.

24 de fevereiro 2016

JPM, SA.

A JOINTSTEEL – Process Tech-
nologies, S.A. é um consórcio inter-
nacional resultante da parceria das 

empresas JPM – Automação e Equi-
pamentos Industriais, S.A., com sede 
em Vale de Cambra, e Timmerman
Energy and Heat Solutions NV, esta 
com sede na Bélgica.

O investimento inicial contempla 
uma unidade situada na Zona Indus-
trial da Farrapa - Arouca, dedicada à 
comercialização, conceção, fabrico e 
instalação de soluções completas para 
a indústria, com particular enfoque nos 
ramos alimentar, químico, petroquími-
co e farmacêutico. Este investimento 
permitirá a criação de cerca de 70 pos-
tos de trabalho, prevendo-se atingir 
7.000.000€ de faturação no prazo de 
5 anos.

Na escolha da localização desta  
unidade esteve inerente a envolvente 
industrial que a rodeia, o cluster in-
dustrial ligado à transformação meta-
lomecânica (nomeadamente na pro-
dução de reservatórios) e o know-how 
das pessoas nos processos especiais.

Esta realidade trará benefícios para 
a indústria local com o estabelecimen-
to de parcerias para fornecimento de 
equipamentos a integrar pela JOINT-
STEEL nas soluções completas de en-
genharia que irá propor ao mercado.

11 de fevereiro de 2016

Casa Doces Conventuais
Inauguração novo espaço

A convite de Manuel Bastos e famí-
lia, os elementos da direção da AECA 
estiveram presentes na inauguração  
(29 de janeiro de 2016) do seu novo 
estabelecimento comercial - a Casa 
dos Doces Conventuais.

Situada na Av 25 de Abril, junto 
ao Convento e mesmo em frente ao 
Terreiro de Santa Mafalda esta nova 
casa, decorada com muito requinte 
irá com certeza fazer as delícias de to-
dos aqueles que apreciam os famosos 
doces conventuais de Arouca.

Estão de parabéns o Manuel Bastos 
e família por mais esta iniciativa.

Para eles deixamos votos de muito 
sucesso.

Inocambra, Lda.

  
A INOCAMBRA - Construções em 

Aço Inox, Lda., é uma empresa dedi-
cada à indústria metalomecânica, ser-
ralharia civil. Vocacionada para um 
mercado muito vasto nesta categoria, 
respondendo sempre às necessidades 
dos seus clientes com maior rigor e 
prontidão, desenvolvendo a sua ativi-
dade no sentido de ser um importante 
parceiro para o seu cliente.

Fundada em 2002, sedeada em 
Vale de Cambra – Vale Pereiras, in-
serida no meio das empresas liga-
das à metalurgia e indústria metalo-
mecânica. Com mais de 10 anos de 
experiência no mercado, nunca parou 
de crescer nem nunca é essa a sua 
opção. Graças à confiança deposi-
tada pelos seus clientes até aos dias 
de hoje, é uma empresa que lidera no 
setor. Aposta numa filosofia inovadora 
e demonstra um carácter extremo para 
com o seu cliente.

A Inocambra, Lda. tem apostado 
sempre no trilho da inovação e ad-
quiriu recentemente mais um equi-
pamento para servir melhor o mer-
cado, uma máquina de corte por laser 
(inox  25mm; ferro 25mm; e alumínio 
15mm), investimento para ser rentabi-
lizado na região.

A Inocambra, Lda. executa:

• Trabalhos em aço inoxidável. 
• Trabalhos em serralharia metálica. 
• Produção de equipamentos por 

medida. 
• Instalação de equipamentos fabri-

cados. 
• Conceção de todo o tipo de es-

trutu  ras.
Como referência das suas obras, 

a Inocambra trabalha com marcas re-
conhecidas do grande público, de entre 
outros, faz a montagem das cadeias de 
lojas: Loja do Gato Preto; Perfumaria 
Douglas; The Phone House; Tiffosi.

28 de janeiro de 2016
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AECA reúne com
Empresários de
Vale de Cambra

No dia 21 de janeiro de 2016, teve 
lugar no restaurante Sabores da Freita, 
Vila - Chã – Vale de Cambra, um jan-
tar de trabalho organizado pela AECA, 
reunindo empresários instalados na ZI. 
de Algeriz e Vale Pereiras.

Esta iniciativa teve como objetivos, 
para além de melhor se conhecer o 
que de produz na região, promover o 
diálogo entre empresários, dando-se 
a conhecer, apresentando as suas em-
presas e também partilhando as suas 
experiências.

Na ordem de trabalhos estiveram 
em reflexão temas que são comuns 
ao tecido empresarial, desde a base 
infraestrutural à formação, entre ou-
tros, sendo sugeridas também formas 
de atuação conjunta para as soluções 
mais assertivas para o desenvolvi-
mento socioeconómico da região.

Desta forma é possível conjugar es-
forços e obter junto dos vários poderes 
os meios necessários para a resolução 
dos vários problemas do tecido em-
presarial.

Na continuidade destas reuniões, 
a direção da AECA agradece a partici-
pação dos empresários na procura de 
soluções para a resolução das dificul-
dades que lhes são comuns.

Conferência
“Inovação e Capital Humano”.

A Conferência organizada pela As-
sociação Empresarial de Cambra e 
Arouca e pela Powercoaching, teve 
lugar a 14 de janeiro de 2016, no au-
ditório da Biblioteca Municipal de Vale 

de Cambra, cujo objetivo foi levar à 
região do Entre Douro e Vouga a re-
flexão e discussão sobre a importância 
das pessoas na inovação das empre-
sas, dos negócios e organizações, res-
pondendo à pergunta - como inovar 
através do capital humano?

A abertura da conferência foi da 
responsabilidade de José Pinheiro e 
Bruno Teixeira, presidentes da Câmara 
Municipal de Vale de Cambra e AECA, 
respetivamente.

Foram oradores convidados Daniel 
Bessa, diretor geral da Cotec - Portu-
gal; Sérgio Almeida, CEO e fundador 
da Powercoaching e Abílio Ferreira da 
Silva, diretor dos recursos humanos - 
Colep Ibéria.

Foi moderador desta conferência, 
João Luís de Sousa, Diretor do Jornal 
Semanário Vida Económica.

Nesta conferência foi apresentado 
o prémio “Excelência em Engenharia” 
um desafio que a AECA abraçou com 
o apoio da COTEC Portugal.

Esta conferência foi também palco 
da assinatura do Protocolo de Coope-
ração entre a AECA e a Powercoaching.

Este evento teve os apoios: Câmara 
Municipal de Vale de Cambra e Câ-
mara Municipal de Arouca, Semanário 
Vida Económica e Caixa Agrícola de 
Arouca.

11ª Concentração dos
Pais Natais
 

No dia 20 de dezembro de 2015, os 
Pais Natais voltaram a sair à rua para 
animar a vila de Arouca. A 11ª Concen-
tração dos Pais Natais, juntou cerca de 
uma centena de participantes de todas 
idades que desfilaram em bicicleta, 
motos e carros de coleção.

Os Pais Natais deram cor e anima-
ção à vila. Ninguém ficou indiferente 
à sua passagem, fazendo reviver a 
tradição do Natal com a alegria e boa 
disposição comprovando que a vila de 
Arouca é o local ideal para o passeio de 
toda a família, e em especial, enquanto 
fazem as compras de Natal.

Esta iniciativa teve como obje-
tivo dinamizar e promover o comércio 
tradicional da vila, organizada pelo es-
tabelecimento comercial Movilar, Lda., 
teve  o apoio da AECA e do Comércio 
Local.

Compre no que é seu.
Compre no que é nosso.

Natal 2015
Campanha de Incentivo
ao consumo no
Comércio Tradicional

As lojas do comércio tradicional 
prepararam as suas montras e os es-
paços exteriores, à espera da sua visita.

Nas ruas, vive-se um espirito natalí-
cio de proximidade. 

Faça-nos uma visita, compre em lo-
jas que gostam de si.

Atribuição da Ordem de
Mérito Empresarial

A AECA felicita o Sr. Pedro Araújo 
(Administrador do grupo Polisport) 
pela atribuição do grau de Comenda-
dor da Ordem do Mérito Empresarial 
por Sua Excelência o  Presidente da 
República Prof. Aníbal Cavaco Silva, 
na sessão de encerramento do Roteiro 
para uma Economia Dinâmica que 
teve lugar a 17 de dezembro 2015 no 
Centro Cultural de Macieira de Cambra  
em Vale de Cambra.

ATENÇÃO SENHORES EMPRESÁRIOS.
Por favor dirijam-se à porta Banco BIC. 
Estamos a proceder ao embarque com destino ao Portugal 2020. Temos parceiros 
especializados que o ajudam a traçar a melhor rota na candidatura aos fundos europeus e a 
saber como beneficiar de incentivos fiscais. Disponibilizamos ainda crédito complementar.

Esperamos vê-los a bordo em breve.
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Atribuição da Ordem de 
Mérito Empresarial

A AECA felicita o Sr. José Paulo Sil-
va (Administrador do grupo JPM) pela 
atribuição do grau de Comendador da 
Ordem do Mérito Empresarial por Sua 
Excelência o  Presidente da República 
Prof. Aníbal Cavaco Silva, na sessão 
de encerramento do Roteiro para uma 
Economia Dinâmica que teve lugar a 
17 de dezembro 2015 no Centro Cul-
tural de Macieira de Cambra  em Vale 
de Cambra.

Comércio Local
Vale de Cambra
CONCURSO DE MONTRAS
de Natal

No dia 7 de dezembro de 2015 reu-
niu o júri (constituido pelas entidades: 
AECA - Associação Empresarial de 
Cambra e Arouca, ACCOAeVC - As-
sociação Comercial dos Concelhos de 
Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, 
um Arquiteto e um Artista Plástico de 
Vale de Cambra e um técnico da Bi-
blioteca Municipal não residente em 
Vale de Cambra) do concurso de Mon-
tras de Natal, para avaliação das cinco 
melhores montras. 

As classificadas foram:
 1º lugar - Farmácia Ferreira de Pinho
 2º lugar - Radiante Ideia - Nicho
 3º lugar - Cavalinho
 4º lugar - Pétala
 5º lugar - Farmácia Matos

Parabéns a todas as 45 montras 
que participaram, sem exceção, e um 
agradecimento muito especial pelo 
empenho, dedicação e criatividade!

Inauguração Cartório Notarial 
de Vale de Cambra

A direção da AECA esteve presente 
na inauguração do novo Cartório No-
tarial de Vale de Cambra no dia 27 de 
novembro de 2015. Muitos Parabéns 
por terem dado mais este passo.

Sucesso é o desejo da AECA para 
este projeto.

ATENÇÃO SENHORES EMPRESÁRIOS.
Por favor dirijam-se à porta Banco BIC. 
Estamos a proceder ao embarque com destino ao Portugal 2020. Temos parceiros 
especializados que o ajudam a traçar a melhor rota na candidatura aos fundos europeus e a 
saber como beneficiar de incentivos fiscais. Disponibilizamos ainda crédito complementar.

Esperamos vê-los a bordo em breve.
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Adriano de Sousa &
Filho, Lda/Cavadinha

Depois de um período de encer-
ramento para obras de remodelação o 
nosso associado “Adriano de Sousa & 
Filho, Lda/Cavadinha”, reabriu as por-
tas, no dia 18 de novembro de 2015, 
com mais uma novidade. Desta vez in-
tegrado na rede de lojas “Meu Super”, 
o Cavadinha trouxe para Arouca e para 
os Arouquenses todos os produtos e 
vantagens que a marca Continente do 
grupo SONAE já habituou os portu-
gueses.

Tendo estado presente na cerimó-
nia de inauguração, o presidente da 
AECA Bruno Teixeira teve oportuni-
dade de dirigir à gerência da empresa 
os votos de sucesso para este novo 
projeto.

AECA reúne com
Empresários instalados
na Zona Industrial do Rossio

A 12 de novembro de 2015, teve 
lugar no restaurante Manjar das Olivei-
ras, na Farrapa - Chave, um jantar 
temático organizado pela AECA, re-
unindo os empresários instalados na 
Zona Industrial do Rossio.

Esta iniciativa, teve como base de 
discussão o Plano de Pormenor da ZI 
do Rossio, sendo apresentados os prin-
cipais problemas que afetam as empre-
sas instaladas nesta área geográfica, 
tais como e de entre outros: estruturas; 
acessibilidades; circulação rodoviária 
e sinalização; ambiente e iluminação; 
segurança e equipamentos sociais. A 
formação ajustada às necessidades 

das empresas também mereceu de-
staque no seio empresarial, sendo uma 
grande preocupação em virtude da ne-
cessidade de mão de obra qualificada 
no mercado de tra-balho.

Foram definidas formas de atuação 
conjunta perante as entidades compe-
tentes. 

Com esta ação a AECA pretende, 
para além de melhor se conhecer o 
que de produz na região, promover o 
diálogo entre empresários, que em 
virtude de várias adversidades, por 
iniciativa própria não são tão propícios 
darem-se a conhecer, apresentando as 
suas empresas e também partilhando 
as suas experiências.
 
AECA reuniu com o
Diretor Geral da COTEC

AECA reuniu no dia 9 de novembro 
de 2015, em Arouca com o Prof. Daniel 
Bessa, Diretor Geral da COTEC Portu-
gal, no âmbito do prémio “Portugal, País 
de Excelência em Engenharia”.

AEP - Reunião do Conselho 
Superior Associativo

A AECA participou na reunião do 
Conselho Superior Associativo da 
AEP, do qual faz parte, que teve lugar a 
6 de novembro de 2015. Esta reunião 
teve como objetivo debater o papel 
das Associações Empresariais sobre 
a importância que o Portugal 2020 
assume no apoio ao investimento das 
empresas.

EcoCasa /
Sistema Gomos

O projeto «Ecocasa», também co-
nhecida como «Sistema Gomos», teve 
a sua apresentação oficial na sexta-
-feira da Feira das Colheitas 26 de 
setembro de 2015, com a presença 
do arquiteto responsável pelo projeto, 
da direção da AECA - Associação Em-
presarial de Cambra e Arouca e do             
Executivo Municipal. O edifício mode-
lo, situado na Quinta do Serrado, pôde 
ser visitado e verificada a sua funcio-
nalidade. O «Sistema Gomos» consiste 
numa forma rápida e simples de pro-
ceder à montagem de uma habitação 
modular, incluindo acabamentos e in-
fraestruturas. Este projeto foi um dos 
dez finalistas da edição 2015 do Pré-
mio Nacional das Indústrias Criativas.
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