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O turismo nos dois Concelhos pode e deve com-
plementar-se porque, por exemplo, o turista em lu-
gar de ficar uma noite, ir à Freita e aos passadiços 
do paiva, pode ficar duas noites, fazer o mesmo 
programa e tirar mais um dia para visitar a história, 
a génese e a própria indústria de Vale de Cambra.

Como já anteriormente escrevi, os empresários 
não conhecem fronteiras nem erguem muros. Pelo 
contrário. Derrubam muros, derrubam fronteiras e 

O ano de 2017 coincide com o meu primeiro 
ano como Presidente da Direcção e que na práti-
ca se traduziu na primeira Direcção mista de Em-
presários de Arouca e de Vale de Cambra.

Apesar de alguns (poucos), estranhos à AECA, 
terem tentado colocar areia na engrenagem, este 
modelo de Associação a funcionar nos dois Conce-
lhos veio para ficar e veio para fortalecer o tecido 
empresarial da região. 

A AECA sempre valorizou o colectivo em detri-
mento do individual e em detrimento do egocen-
trismo, porque juntos somos mais fortes, somos 
mais representativos e somos mais democráticos. 

A voz de uma entidade que reúne 300 empre-
sas terá que ser sempre escutada de forma dife-
rente da voz que representa uma única empresa 
por maior que ela seja e por maior volume que ela 
facture.

Arouca e Vale de Cambra, no que às PMEs diz 
respeito (não incluindo as 3 grandes empresas 
Valecambrenses),  são realidades muito próximas 
com problemas similares e cujas soluções podem 
ser comuns e, muita das vezes, podem ser parti-
lhadas.

Uma das funções da AECA é essa mesma: a de 
reunir com os Municípios e com as demais Enti-
dades e definir uma estratégia (relativamente ao 
meio empresarial da região) que seja conjunta    
e/ou complementar e que permita a cooperação 
e a partilha de meios, de equipamentos e de re-
sultados.

2017
em Revista...

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

Exemplos: 
A Escola Tecnológica de Vale de Cambra. Já 

existe, está a funcionar, e pode (e deve) ser 
a escola da Região não havendo necessidade 
de Arouca querer ou pretender colocar em fun-
cionamento uma semelhante.

O CI3 (Centro de Incubação e Inovação In-
dustrial) projectado pela Câmara Municipal de 
Arouca para arrancar em Escariz pode e deve 
ser a “incubadora” da região.

Outros exemplos podem e devem ser rea-
lizados ao abrigo desta cooperação como é o 
caso do turismo. Arouca tem o Geoparque. Vale 
de Cambra (verdadeira capital do aço inoxidá-
vel) pode ter o turismo industrial e o museu da 
história e da origem desta indústria (já agora 
para quem não sabe,  foi o sector leiteiro e a 
necessidade de tratar o leite, fazer a manteiga, 
o queijo e por aÍ fora, a verdadeira origem do 
sector da construção metalomecânica e do aço 
inox em Vale de Cambra).



6

dezembro’17

são cidadãos do mundo. Por isso as nossas empre-
sas exportam cada vez mais aquilo que produzem 
e inovam cada vez mais dando cartas por esse 
mundo fora nos mais variados sectores desde o aço 
inoxidável, automação industrial, paletes de ma-
deira, caixas para vinho, plásticos, calçado etc, etc…

Estou certo que em 2018 essa tendência se vá 
acentuar e estou perfeitamente convicto que essa 
também é a vontade dos dois Municípios e que 
todos remaremos para o mesmo lado, o lado do 
progresso económico e social da nossa região. 

Voltando agora um pouco aos temas actuais e 
aos problemas actuais que afligem os empresários 
da nossa região e que a AECA já assumiu e já está 
a diligenciar as devidas pressões para que se con-
cretizem as medidas por nós elencadas:

- Mobilidade: O problema das estradas é grave 
em Arouca e mau em Vale de Cambra. Arouca 
precisa urgentemente da sua via estruturante 
mas também da rectificação da N224-1 e desvio 
ao centro de Carregosa, esta última beneficiando 
também Vale de Cambra através da Zona indus-
trial do Rossio e também da Zona Industrial de Vale 
Pereiras que ficaria a um passo deste novo traçado 
da N224-1. A repavimentação da EN227 que liga 
Vale de Cambra a São João da Madeira é outra obra 
que se pretende subtrair rapidamente ao crivo das 
cativações impostas pelo governo.

O problema da falta de mão de obra que afecta 
as nossas empresas está a ser tratada a diversos 
níveis desde o ensino e a motivação dos jovens 
para enveredarem por áreas mais técnicas a nível 
do secundário, até ao nível dos cursos de especiali-
zação tecnológica e a captação de jovens para a 
região e para os frequentar.

O acolhimento de emigrantes de países em di-
ficuldade é outra possibilidade bem como a pos-

sibilidade de trazer desempregados de outros 
municípios onde as taxas de desemprego ainda 
permanecem elevadas.

Nada está esquecido, tudo leva o seu tempo a 
ser tratado e a aparecerem os primeiros resultados.  

A AECA tem neste momento em execução diver-
sas actividades e diversos programas de formação: 

O projecto de Formação Acção-indústria. Ade-
riram 16 empresas e espera-se que no final saiam 
empresários mais bem preparados para exporta-
rem, para inovarem e para fazerem crescer as suas 
empresas.

Formação Acção-Turismo – Estamos a fazer todo 
o trabalho de casa para ver se conseguimos arran-
car com este projecto importante para o reforço 
das empresas e da formação dos empresários da 
área do turismo.

Finalmente chegou a primeira tranche do Pro-
jecto Comércio Invest de Vale de Cambra. Os 25% 
iniciais do valor do projecto foram distribuídos pe-
las empresas.

A muito curto prazo pensamos ter aprovado o 
MASTER EXPORT  (Sistema de Apoio a Ações Co-
letivas – Internacionalização) – O Master Export 
tem por objetivo reforçar a internacionalização das 
PME da fileira Metalomecânica e do Habitat cri-
ando novos canais de exportação para países com 
elevado potencial e geograficamente próximos e 
capacitá-las para se apresentarem nestes merca-
dos com bens de maior incorporação tecnológica 
(França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Polónia).

E assim vamos continuando a batalhar para con-
seguir mais e melhor para as nossas empresas e 
para a nossa região de Arouca e Vale de Cambra.

A todos os associados e a toda a população 
em geral desejo um Bom ano de 2018!
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Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal
de Arouca

Margarida Belém

mento económico e a criação de emprego con-
tinuarão assim a ser áreas de aposta estratégica. 
Prosseguiremos com a ampliação dos parques 
empresariais existentes, criando mais lotes para 
a implantação de indústrias. Queremos, por essa 
via, contribuir para a criação de mais postos de 
trabalho e para a geração de riqueza a nível lo-
cal, reforçando simultaneamente as condições 
para a fixação da população. 

Pretendemos igualmente aumentar e diversi-
ficar as áreas de empregabilidade para que cada 
vez mais jovens possam cá residir, mas também 
criar melhores condições para os trabalhadores 
seniores, cuja carreira profissional hoje se en-
contra alargada, apostando nomeadamente na 
atualização e renovação de competências. Será 

Arouca
Perspetivar o futuro com confiança

Arouca iniciou um novo ciclo político a 1 de 
outubro passado. Este ciclo político, ainda que 
novo, como referido, é feito de continuidade. 
Continuidade na visão para o desenvolvimen-
to do território, continuidade nas políticas que 
consubstanciam esta mesma visão, pois que a 
estratégia que vem sendo a ser seguida há 24 
anos tantos e tão bons frutos tem gerado. 

Hoje somos um concelho pujante, dinâmico 
e atrativo, aberto ao País e ao Mundo, exem-
plo para municípios vários, que procuram seguir 
as nossas pisadas de progresso, numa geogra-
fia vista como adversa. A nossa taxa de desem-
prego é muito reduzida, houve um aumento 
muito expressivo no poder médio de compra 
dos arouquenses, e uma melhoria significativa 
no ranking dos melhores municípios para se 
viver, no contexto do Entre Douro e Vouga. De 
destacar ainda a relevância crescente que temos 
vindo a assumir no contexto regional. É prova 
disso a vice-presidência da Área Metropolitana 
do Porto que, pela primeira vez, assumimos, e a 
integração da Direção da Associação de Turismo 
do Porto e Norte.

E é este rumo que iremos manter, reali-
nhando-o com os desafios atuais. O desenvolvi-

Iremos também implementar o CI3 - Cen-
tro Inovação e Incubação Industrial. Num 
mundo em acelerada mudança, é fundamen-
tal estarmos na linha da frente do desen-
volvimento, porque como alguém, um dia, 
disse as espécies que sobrevivem não são as 
mais fortes ou as mais inteligentes, mas sim 
aquelas que se melhor adaptam às mudan-
ças. Este Centro, que funcionará em estreita 
colaboração com o nosso tecido industrial 
e empresarial, será ainda fundamental na 
atração e retenção de talentos. Porque para 
sermos os melhores, temos de ter na nossa 
equipa os melhores.
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assim fundamental dispormos de uma estraté-
gia e política económicas que saibam combinar 
a juventude e a experiência, fazendo de ambas 
fatores competitivos do território.

Importa ainda referir, enquanto elementos 
essenciais para a dinâmica económica e industri-
al que se quer alcançar, as ações a empreender 
a nível das acessibilidades. Neste âmbito, três 
obras assumem-se como fundamentais: a li-
gação do Parque de Negócios de Escariz à A32, 
cujos compromissos necessários ao avanço do 
processo de expropriação já se encontram apro-
vados em sede de Assembleia Municipal; a vari-
ante Carregosa/Farrapa cujo traçado e projeto 
estão a ser trabalhados com os municípios de 
Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis, e a con-
clusão cabal da Via Estruturante, e que para tal 
a realização da primeira obra representará um 
passo fundamental tendente a esta conclusão. A 
este nível e sendo a Via Estruturante uma obra 
da total responsabilidade do Estado, continuare-
mos, enquanto autarquia, a pressionar os deci-
sores políticos. Mas não nos ficaremos somente 
por este exercício de pressão. Continuaremos a 
procurar e propor soluções que, dentro da lei, 
permitam desbloquear este processo.  Para que 
finalmente Arouca e os Arouquenses tenham 
uma ligação condigna e rápida aos eixos ro-
doviários do litoral.
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Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

de Vale de Cambra

José Pinheiro

voráveis já oferecidas como a redução da der-
rama, a redução do IMI e a devolução de mais 
IRS às famílias, dando assim um sinal claro de 
apoio ao tecido empresarial. 

Vale de Cambra com a sua vasta área geo-
gráfica, apresenta múltiplas oportunidades de 
investimento. Na indústria porque somos um 
concelho com vocação industrial, de gente em-
penhada e  laboriosa,  mas também no Turismo 
porque essa é uma das áreas emergentes e com 
potencial de crescimento, considerando as nos-
sas características paisagísticas e a oportunidade 
que as freguesias de montanha nos oferecem.   

Aqui os rios, a natureza, a paisagem, a agri-
cultura, as aldeias encravadas em belos e recon-
fortantes recantos, a hospitalidade das suas 
gentes, a restauração que usando os produtos 
da terra nos deliciam com verdadeiras e de-
liciosas iguarias, a geologia, a neve enfim um 
manancial de oportunidades que devemos po-
tenciar e transformar em atividades económicas 
geradoras de novas dinâmicas que alimentem 
o território e o transformem num todo único e 
apetecível.

Estamos situados num território onde a cerca 
de 30 minutos temos cidades como Aveiro e Por-
to entre outras e uma população superior a 1,7  
milhões de pessoas que devemos saber aprovei-
tar, mostrando o que temos e o que fazemos.

Vale de Cambra Rumo ao Futuro

A publicação em Dezembro da Revista Encon-
tros, permite fazer um balanço do ano civil e ao 
mesmo tempo perspetivar o próximo que rapi-
damente se segue.

Este ano que agora está a terminar foi de re-
cuperação económica para as empresas que vi-
ram a sua carteira de encomendas crescer com 
a consequente criação liquida de postos de tra-
balho.

Vale de Cambra “ Capital do Aço Inoxidável” é 
por excelência um concelho que apresenta em-
presas de elevada dinâmica, grande competi-
tividade e tecnologicamente evoluídas que se 
afirmam no mundo como aquelas que melhor 
respondem aos desafios da globalização.

É pois importante continuar neste rumo de 
crescimento que as nossa empresas vêm evi-
denciando, procurando estar sempre atentos às 
suas necessidades de crescimento, bem como à 
instalação de novas unidades como se tem veri-
ficado nestes últimos anos.

O Município tem acompanhado essas necessi-
dades, criando condições para que as empresas 
possam ser cada vez mais competitivas, bai-
xando para o efeito as taxas de licenciamento 
de construção, a que se juntam as condições fa-
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Através da Indústria, Turismo, comércio, habi-
tação pretendemos a  fixação de pessoas no nos-
so município a que se deve ligar mais e melhor 
educação, mais e melhor cultura, mais e melhor 
desporto, mais e melhor ambiente para que as-
sim possamos ter um território mais apeticível e 
diferenciador.

Este é certamente um desafio coletivo em 
que município, empresas, associações se devem 
envolver com o bairrismo de quem ama a sua 
terra e pretende que “Vale de Cambra, O Vale 
Mágico” espalhe essa magia por quem nos visita 
e a todos orgulhe.

À AECA pedimos que seja parceira e aglu-
tinadora de todo este enorme potencial que 
está instalado no nosso município, que saiba 
também estar presente e responder às ne-
cessidades que a um outro nível são mani-
festadas pelo nosso tecido empresarial, que 
saiba ser para aquelas que ainda disso ne-
cessitam  o timoneiro, que mostra caminhos 
e apoia quando necessário.
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Arouca 4.0
Summit

Arouca 4.0 Summit foi parte integrante do 
certame Colheitas 2017, tendo sido o palco       
inaugural do certame com a presença de Artur 
Neves, presidente da autarquia e o Ministro da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, 
Luís Capoulas Santos.

Arouca 4.0 SUMMIT foi o tema que a AECA 
nos lançou para elaboração de um espaço 
afeto à exposição inserido no certame da 
Feira das Colheitas 2017, espaço esse que 
tem como pressuposto albergar produtos ori-
undos da indústria do concelho de Arouca e 
Vale de Cambra.

Como ponto de partida entendemos que 
deveríamos introduzir um elemento uni-
forme e que fosse, em parte, comum aos 
produtos e industrias a expor, sendo ao mes-
mo tempo a base da exposição.

Entendeu-se optar pelo uso de materiais 
sustentáveis e renováveis, não só pelo seu 

manuseamento, mas principalmente pela 
ponte que, na nossa óptica, faz entre o uso 
e transporte dos produtos e uma imagem 
responsável na busca de uma identidade de 
marca que caracterizasse a comunicação do 
quotidiano empresarial.

A Palete de madeira foi o elemento or-
ganizador da base da exposição, peça modu-
lar que permite por si só organizar o espaço e 
transmitir uma imagem sustentável, credível 
e robusta na tentativa que o visitante possa 
ter uma “experiência industrial sustentável”.

Cada expositor deveria obedecer a uma 
regra a nível da implantação, contudo as 
possibilidades de organização verticais eram 
diversas, possibilitando a que cada um ge-
rasse uma identidade de acordo com a sua 
área empresarial e por conseguinte, os seus 
produtos.

Marcelo Silva
Arquiteto
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Um espaço com design apelativo, com a assi-
natura do arquiteto arouquense Marcelo Silva, 
implantado na rua Abel Botelho que acolheu as 
empresas da região sob o conceito das novas 
tecnologias em sintonia com a “Indústria 4.0”.

A exibição com imagem especialmente con-
cebida pelo estúdio MYX Design, acolheu  as 
seguintes empresas: Supermercado Cavadinha; 
Polisport S.A.; Arougranitos, Lda.; Inocambra, Lda.; 
Artefita, Lda.; Caixa Crédito Agrícola Mútuo de 
Arouca; Mpt, Lda.; Inaceinox, S.A.; MS Arquitetu-
ra & Design; JPM S.A.; Brain One, Lda.; MYX De-
sign; Fontes Ribeiro & Fontes, Lda.; SDD, Lda.; 
Lojas da Visão; Cloudsymbiosis, Lda.; Ci3 Centro 
de Incubação e Inovação Industrial; Protyp, Lda.; 
Gráfica M. Vide, Lda.; Movilar, Lda.; Chatron, Lda. 
e Aroupack, Lda.
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Arouca
Avenida 25 de Abril - 4540-102 Arouca
Telefone 256 940 060
Email arouca@creditoagricola.pt
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No evento houve lugar à tertúlia, onde as em-
presas participantes apresentaram no auditório 
do arouca 4.0 Summit os seus serviços e produ-
tos. Nas palavras do presidente da direção da 
AECA, Carlos Brandão, …”Fez-se história. Neste 
evento deu-se a conhecer a evolução empresa-
rial da nossa região com integração da chamada 
4ª revolução industrial. Os empresários partici-
pantes tiveram oportunidade de mostrar inves-
timentos feitos em infraestruturas tecnológi-
cas, em qualificação e em digitalização. Outros 
mostraram que já colocaram no mercado novos 
produtos que funcionam ligados à internet. Esta-
mos na era da “Internet das Coisas”…

Um destaque especial para o seminário “A 
Mobilidade Urbana como eixo estratégico das 
Smart Cities e territórios inclusivos”, que decor-

reu no segundo dia e teve como brilhante ora-
dora a Arouquense Paula Teles, a CEO da MPT 
Mobilidade, uma empresa com sede em Alva-
renga e grande referência nacional, no que se 
refere a mobilidade.

De realçar a grande inovação e evidência da 
era 4.0 com aplicação para smartphone que deu 
maior visibilidade ao certame e em especial ao 
Arouca 4.0 Summit, divulgando informações, as 
empresas participantes, transmissão das ativi-
dades, notícias, fotos, e vídeos.

Houve também momentos de animação com 
a atuação excelente de: António Pereira,  Cristi-
ana Teixeira, Helder Antunes, Leandro Gomes e 
Sandra Magalhães.
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O Arouca 4.0 Summit foi ainda presenteado 
com as demonstrações culinárias do Chefe Ma-
nuel Mendes.

No âmbito do empreendedorismo jovem 
foram testados no Arouca 4.0 os produtos dos 
projetos vencedores da 4ª edição do concurso de 
jovens empreendedores/Arouca, gelado (Arou-
cream) e fragâncias (Trilobe). 

A direção da AECA agradece aos participantes pela excelente representação, assim como aos 
vários parceiros pela também excelente colaboração prestada na organização, estendendo este à 
Caixa de Crédito Agricola e Câmara Municipal de Arouca.
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Sócios e Gerentes
Nuno Bento
Joaquim Bento
Paulo Silva

Principais produtos e principais mercados
No nosso portfólio temos produtos como Os-

moses, Ultrafiltrações, Sistemas CIP, Salas de Xa-
rope Automáticas, Sistemas de Pasteurização, 
Centrais de Bombagem, Sistemas de mistura 
para bebidas carbonatadas (Blender), Tanques 
e Reservatórios, etc. Os principais mercados 
actualmente são o mercado nacional, Angola, 
Cabo Verde, Espanha e França.

Breve historial da empresa
A Tecnobento foi criada em 2010, por dois só-

cios que já trabalhavam nesta área sendo que 
mais tarde entrou um terceiro sócio. Somos uma 
empresa vocacionada para a construção de equi-
pamentos em aço inoxidável para as indústrias 
das bebidas, alimentar, farmacêutica e trata-
mento de águas. Possuímos duas áreas distintas: 
mecânica e automação, o que nos permite dotar 
os equipamentos mecânicos de soluções especí-
ficas que preenchem os requisitos do cliente. Em 
2011, já tínhamos o certificado de qualidade ISO 
9001, até porque no mercado em que actuamos 
é requisito obrigatório. Passamos em 2017 para 
uma nova unidade produtiva com uma área de 
8.500m2, no moderno Parque de Negócios de 
Escariz, que nos permite abraçar novos desafios. 
Actualmente estamos a dar os primeiros passos 
em novas áreas de negócio e a trabalhar para 
conseguir novas certificações, nomeadamente 
nas áreas da segurança e ambiente. É uma em-
presa jovem, com média de idades que rondará 
nos 35/36 anos.

Empresas e Empresários
em destaque nesta Edição

Tecnobento
Uma empresa que investe

a pensar no futuro

Nuno Bento
Sócio/Gerente Tecnobento
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Porquê o investimento nesta nova fábrica? 
Estas novas instalações vem dar resposta a 

uma necessidade de espaço, condições e maqui-
naria. O crescimento que verificamos, exigia 
melhores condições para conseguir produzir 
novos produtos, com outras capacidades e ao 
mesmo tempo proporcionar melhores condições 
de trabalho aos nossos colaboradores. Nestas no-
vas instalações contamos uma área de 8.500m2 
e com nova maquinaria que nos permite fazer 
melhor e avançar para novas áreas de negócio e 
de produção. Optamos pelo Parque de Negócios 
de Escariz pela área disponível, infra-estruturas 
já existentes e pelas acessibilidades que irão 
melhorar quando for construída a ligação à A32, 
o que vai beneficiar muito esta zona do concelho, 
que, aliás, tem evoluído muito nos últimos anos. 
Ainda quanto ao Parque de Negócios, acredita-
mos que o Centro de Incubação e Inovação In-
dustrial, pode atrair jovens empreendedores na 
área da inovação e tecnologia que representará 
um valor acrescentado para as empresas cá ins-
taladas e para a Freguesia e Concelho pela cap-
tação e fixação de jovens.

As ajudas que tiveram no âmbito do progra-
ma Portugal 2020, foram decisivas para ala-
vancar o projecto ou avançariam de qualquer 
forma?

A ideia de avançar surgiu ainda não esta-
vam abertas as candidaturas para o programa 
2020, pelo que era nossa vontade avançar de 
qualquer das formas. Começamos a elaborar o 
projecto de arquitectura e pedidos de orçamento 
e quando já tínhamos essa informação reunida 
e qual o montante do investimento necessário, 
foram abertas as candidaturas. Nessa altura de-
cidimos, obviamente, concorrer ao programa 

por duas razões: primeiro porque nos permitia 
ser mais ambiciosos e exigentes quanto à tipo-
logia e seguir novas estratégias já definidas in-
ternamente; e segundo porque nos permite um 
menor esforço financeiro no imediato e a longo 
prazo, com o cumprimento de todos os objec-
tivos a que nos propusemos, beneficiar de algu-
mas reduções nas devoluções.

Quais os objectivos da empresa a médio 
prazo?

Um dos nossos objectivos estratégicos é 
avançar para áreas novas, como a cortiça. Ago-
ra, o nosso portfolio já inclui algumas máquinas 
para a indústria corticeira. Máquinas para a lava-
gem, marcação e contagem de rolhas. Vamos 
solidificar esta aposta. Não temos a ambição de 
avançar já para novos mercados. Antes, quere-
mos consolidar os mercados em que já actua-
mos. Queremos progredir com os pés bem as-
sentes no chão. Até porque temos de pagar os 
investimentos que fizemos. Logo a nossa gestão 
terá de continuar a ser cuidadosa. Os nossos ob-
jectivos passam por procurar no mercado portu-

guês outras áreas de actividade que nos possam 
ser benéficas. Podemos retirar bons resultados 
desta escolha. Também manteremos o que te-
mos em Espanha e em Angola, nessa lógica de 
solidificar antes de pensar em dar novos passos. 

Como prevê a evolução da economia Portu-
guesa e mundial a médio prazo? 

Ao nível do mercado de trabalho, acreditamos 
que os desenvolvimentos recentes continuam a 
ser positivos e se devem muito a reformas apli-
cadas há alguns anos, mas subsistem desafios 
importantes para combater a segmentação do 
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mercado de trabalho. Além disso julgamos ser 
necessárias mais medidas para aumentar os 
níveis de qualificação de quadros baixos e inter-
médios, para melhorar a eficiência e competi-
tividade das empresas.

Por outro lado, prevemos que o ritmo de 
crescimento deverá abrandar à medida que os 
“ventos favoráveis” vão desvanecendo. As taxas 
de juro deverão aumentar, pelo que o desafio 
consiste em manter a dinâmica e favorecer o 
crescimento de uma forma sustentada, redu-
zindo a dívida das empresas, que nos permita 
ter uma melhor capacidade de resistência aos 
possíveis choques da economia a médio prazo.

Outro problema que afecta os associados da 
AECA em geral e esta região em particular é 
a falta de mão de obra disponível para traba-
lhar. A Tecnobento sente essas mesmas dificul-
dades? Como as tem ultrapassado?

De facto, há muita falta de mão-de-obra qua-
lificada. Até há falta de pessoas – jovens – que 
queiram iniciar o seu percurso profissional a tra-
balhar nestas áreas. Acreditamos que parte da 
solução para este problema, passa por “traba-
lhar” a imagem que o trabalho de oficina ou ban-
cada ainda representa na mentalidade dos mais 
jovens assim como uma maior oferta formativa 
junto dos núcleos de empresas com o mesmo 
ramo de actividade, numa relação muito estreita 
e de abertura das empresas, no sentido de mos-

trar a realidade empresarial actual e desmistifi-
car a ideia menos nobre do trabalho de “chão 
de fábrica”. São trabalhos de responsabilidade, 
de conhecimento e, cada vez mais, com maior 
progressão de carreira. 

Que mensagem quer deixar  aos leitores 
da Revista Encontros e aos nossos associa-
dos em particular?

Como se trata da publicação de uma re-
vista de uma Associação Empresarial, a nossa 
mensagem é para que continuemos a criar, 
a inovar e a criar valor acrescentado nas 
nossas empresas, tendo sempre presente a 
nossa responsabilidade perante a sociedade, 
procurando sempre criar condições e opor-
tunidades que permitam a qualquer pessoa 
envolvida alcançar o seu potencial. 

E uma vez que estamos no inico do ano, 
desejamos um próspero ano novo a todos os 
leitores e associados.
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AECA
Gala

26 Anos

A AECA – Associação Empresarial de Cambra e 
Arouca celebrou o 26º aniversário.

A celebração dos 26 anos de atividade rea-
lizou-se no passado dia 30 de novembro, com 
a presença de empresários e notáveis individu-
alidades representantes da Administração Local, 
Municípios e Assembleias Municipais de Vale de 
Cambra e Arouca, representantes dos Bombei-
ros Voluntários dos dois municípios e parcei-
ros, Agrupamento de Escolas de Escariz, Escola 
Tecnológica de Vale de Cambra, Associação 
Geoparque Arouca, ADRIMAG – Associação De-
senvolvimento Rural Integrado das Serras de 
Montemuro Arada e Gralheira e Caixa de Crédito 
Agrícola de Arouca, associando-se à efeméride 
cerca de uma centena de convivas.

Para marcar a festividade a AECA apresentou 
um flash fotográfico, com o registo dos momen-
tos e atividades que se destacaram em 2017, no 
movimento associativo, da Associação Empre-
sarial, seus associados e parceiros.

Momento sublime foi o discurso de Car-
los Brandão. O presidente da direção, expôs as 
temáticas em que atualmente a Associação está 
envolvida, bem como os desafios e bloqueios 
com que está confrontada. A falta de mão de 
obra especializada para a indústria que muitas 
empresas sentem, os problemas de mobilidade 
que os empresários diariamente sofrem, a ne-
cessidade de acessibilidades compatíveis com o 
desenvolvimento económico e o plano de ação 

da AECA, foram dissecados durante o seu dis-
curso, procurando também apresentar soluções 
e sugestões para a sua resolução. O Presidente 
da AECA elencou um conjunto de iniciativas (a 
decorrer durante no mandato atual), destacando 
os projetos de formação ação para a indústria 
(envolvendo 16 empresas), com o objetivo de 
uma melhor preparação para a exportação e ino-
vação; o projeto de formação ação turismo – em 
fase de arranque; o projeto Comércio Investe, 
em Arouca em fase de encerramento e em Vale 
de Cambra, a iniciar os primeiros reembolsos. 
Destaque também para os projetos novos sub-
metidos e a submeter: … “- CI3 – Continuamos 
empenhados conjuntamente com a Câmara Mu-
nicipal de Arouca, na sua concretização e no seu 
arranque a curto prazo. – MASTER EXPORT (Sis-
tema de Apoio a Ações Coletivas – Internacio-
nalização), este projeto tem por objetivo reforçar 
a internacionalização das PME da fileira Me-
talomecânica e do Habitat criando novos canais 
de exportação para países com elevado potencial 
e geograficamente próximos e capacitá-las para 
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Sede:  
Apartado 106 – Codal 
3731-901 VALE DE CAMBRA – PORTUGAL 
GPS: Lat 40º 52’ 02” N Long 8º 24’ 52” W 
Tel.: +351 256 420 500  |  Fax: +351 256 420 501 
GSM: +351 962 881 414  |  +351 966 672 844 
GSM: +351 912 810 660  |  +351 937 025 600 
Email: mail@tecnocon.pt  

Alvará de Contrução Nº 51433 
REEE Reg. Nº PT000186 

Áreas de actuação 
•  Automação Industrial  
•  Automatização de processos  
•  Sistemas de recolha e medição de leite 
•  Sistemas de controlo centralizado  
•  Painéis de controlo e força motriz  
•  Painéis de distribuição de energia  
•  Redes de dados industriais  
•  Projecto de instalações  

A TECNOCON® é uma empresa criada em 1989, onde a sua missão assenta em estratégias adequadas, tais como, 
o crescimento sustentado por via da inovação e manutenção de produtos competitivos e de qualidade, boas 
condições de trabalho, gestão equilibrada dos recursos humanos, motivação, formação permanente e 
recrutamento de técnicos qualificados com elevada produtividade. 

•  Software para autómatos  
•  Interfaces homem-máquina  
•  Sistemas de supervisão  
•  Balanças industriais  
•  Medição de forças  
•  Sistemas de doseamento 
•  Sistemas de pesagem para tanques, reactores e silos 
•  Indústria alimentar (cervejeira, vinícola, lacticínios, etc.) 

 •  Instalações de limpeza química - CIP  
•  Unidades de pasteurização  
•  Quadros eléctricos  
•  Indústria química  
•  Indústria têxtil 
•  Indústria transformadora 
•  Assistência técnica  

 

 
Delegação nos Açores:  
Rua Azores Retail Parque, Lote 1 
Praceta Dr. Francisco Palha, Armazém 1.12 
9500-702 Ponta Delgada 
GPS: Lat 37º 46’ 34.94” N Long 25º 37’ 19” W 
Tel./Fax: +351 296 383 724  
GSM: +351 969 830 600 
Email: azorestec@tecnocon.pt  
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se apresentarem nestes mercados com bens de 
maior incorporação tecnológica (França, Bél-
gica, Luxemburgo, Espanha e Polónia). A AECA 
foi trabalhado em conjunto com as Associações 
de Águeda e de Fafe, com o patrocínio do nosso 
consultor Dr. Adriano Fidalgo e é um projeto em 
que nos estamos a empenhar muito para que 
saia aprovado. – Vale de Cambra – Capital do aço 
inoxidável é um dos projetos que temos vindo 
a trabalhar com a Câmara Municipal de Vale de 
Cambra. Penso que é chegada a hora de partir 
para a concretização e para a sua submissão. A 
ideia será termos a médio prazo uma marca e 
porque não um cluster do aço inoxidável e das 
várias formas de o trabalhar que sirva para atrair 
novos clientes a nível mundial e para atrair mais 
turismo ao Concelho de Vale de Cambra, entre 
outras vantagens que se possam tirar…” Ao ter-
minar a sua intervenção a especial atenção aos 
jovens empreendedores, a abertura da AECA aos 
jovens empresários, que têm colaborado com 
a AECA em várias atividades e se pretende que 
continuem dessa forma, melhorando a ação da 
Associação e para que esta também possa ser 
rejuvenescida.

Nas intervenções, discursaram ainda os Presi-
dentes dos Municípios de Vale de Cambra e Arouca, 
José Pinheiro e Margarida Belém respetivamente.

José Pinheiro parabenizou a AECA pelo seu 
aniversário e enalteceu a boa relação que 
tem existido entre a sua autarquia e a asso-
ciação, permitindo a resolução de vários pro-
blemas que afetam os empresários locais.
Margarida Belém destacou o papel da AECA na 
dinamização empresarial no concelho de Arouca 
e sublinhou a parceria que tem existido entre 
a associação e a autarquia em vários projetos, 
cujos frutos já começam a ser visíveis. Felicitou 
a AECA por mais um aniversário, tendo no final 
do seu discurso entregue uma lembrança da au-
tarquia.
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Ao corte do bolo de aniversário (iguaria 
oferecida pelo associado Rainha 1 – Amorim 
& Rocha, Lda.), as vozes dos empresários    
elevaram-se e celebraram os “parabéns” 
brindando-se ao sucesso empresarial.

Para memória ficou mais uma Gala dos 
Empresários, um convívio vivido com grande 
festividade, excelentemente servido pelo 
restaurante associado Manjar das Oliveiras 
na Farrapa – Chave.
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Carlos Brandão, Sílvia Brandão, João Brandão e Marta Brandão

(Chatron, Lda.)

Conceição Teixeira, Ana Costa e Célia Oliveira

(AECA e Polisport, S.A.)

José Pinheiro

(Câmara Municipal de Vale de Cambra)

Margarida Belém

(Câmara Municipal de Arouca)

Alcino Barbosa e Flora Barbosa

(Loja das Telecomunicações Arouca)

Dora Fernandes e Fernando Rui

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

Luís Pinho e Célia Noite

(Avirecria, Lda.)

Leonel Couto

(Plastinox, Lda.)

Adriano Fidalgo

(Astrolábio, Lda.)

Paulo Teixeira

(Farcimar, S.A.)

Carlos Pinho

(Eduardo Coelho, Lda.)

Carlos Esteves

(Assemb. Municipal Arouca)

Joaquim Carlos Rocha

(Caixa Crédito Agrícola

Mútuo de Arouca) 

Vitor Carvalho

(Arouconsult, Lda.)

Henrique Dias

(Assemb. Municipal V. Cambra)
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/zonaverdept
968 943 849 | consultoria@zonaverde.pt

Soluções à medida para os desafios 
da sua empresa

Desenvolvimento Organizacional

Candidaturas Portugal 2020

Gestão e Marketing

Sistemas da Qualidade

Treino e Formação à Medida

Henrique Sousa

(Adriano Sousa e Filho, Lda.)

Vítor Venceslau

(Agrup. Escolas de Escariz)

António Pato

(AHBVA)

Marcelo Silva e António Silva

(Vieira da Silva & Irmãos, Lda.)

Miguel Soares e Jorge Pinho

(AHBVVC)

Bruno Teixeira e Jaime Azevedo

(Farcimar, S.A. e Jaime Azevedo Const., Lda.)

Manuela Sousa e Bruno Antunes

(Império das Viagens, Unip., Lda.)

Marcelo Soares

(SDD - Soluções em Madeira, Lda.)

Frederico Rocha

(Amorim e Rocha, Lda.)

Ricardo Silva

(WT - Westtube, Lda.)

Bruno Teixeira, Samuel Gonçalves e Hélio Soares

(Farcimar, S.A., Summary e Indústria de Madeiras Rivães, Lda.)

Luís Bastos, Nuno Mendes e João Brandão

(Lojas da Visão, Protyp, Lda. e Brain One, Lda.)

Ana Costa e Pedro Araújo

(Polisport, S.A.)

Ana Pinto e Carlos Pinto

(Forestcorte Portugal, Lda.)

Graciete Silva e António Silva

(Inocambra, Lda.)

Dora Fernandes e Fátima Leite

(Geo Família Feliz, Lda.)

António Duarte

(Camarc, Lda.)
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O nosso fotógrafo

Nélson Gonçalves - NStudio

Isabel Barbosa e Pedro Vasconcelos

(Tecnocon, S.A.)

Isabel Soares e Rubens Soares

(AB Soares, Lda.)

Edite Calçada e Alfredo Martins

(Gateco, Lda.)

Filomena Pinho e Luciano Pinho

(Jolucor, Lda.)

António Fontes, Aurora Fontes e Vitor Fontes

(Fontes, Ribeiro & Fontes, Lda.)

Isabel Rodrigues, Carla Campos e Nuno Campos

(Audicambra, Lda.)
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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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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

SERRAÇÃO DA FURNA, UNIPESSOAL, LDA.

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

L  

  

 

EMBALAMOS A SUA EXPORTAÇÃO! 
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AECA
Atividades e

Empresas em Notícia

Vale de Cambra
Concurso de Montras de Natal 
no Vale Mágico ‘17

Com o objetivo de dinamizar 
o comércio tradicional, a Câ-
mara Municipal de Vale de 
Cambra promoveu a III edição 
do concurso de Melhor Montra 
de Natal no Vale Mágico.

A originalidade e a criativi-
dade dos comerciantes locais 
encheram mais uma vez as 
nossas ruas de cor e luz própri-
as desta quadra.

A 11 de dezembro, reuniu o 
júri constituído por elementos 
da Câmara Municipal, da Asso-
ciação Empresarial de Cambra e 
Arouca e do Jornal Voz de Cam-
bra e atribuíram a classificação 
aos concorrentes. 

As primeiras classificações:

1.º Boutique dos Bolos
2.º Farmácia Matos
3.º Candy Land com “ex 

aequo” com Farmácia Ferreira 
de Pinho

4.º Biju
5.º Autêntica Óptica

Parabéns a todos os par-
ticipantes e um agradecimento 
especial pelo empenho e dedi-
cação e criatividade em prol da 
união e promoção de todo o Co-
mércio Local!

Pais Natais percorreram
as ruas de Arouca

 
Mantendo a tradição, no dia 

17 de dezembro, os Pais Natais 
saíram à rua. A 13ª Concen-
tração dos Pais Natais juntou 
cerca de uma centena de par-

ticipantes de todas idades que 
desfilaram em bicicleta, motos 
e carros clássicos.

Os Pais Natais deram cor e 
animação à vila de Arouca.

Esta iniciativa teve como      
objetivo dinamizar e promover 
o comércio tradicional da vila, 
organizada pelo estabeleci-
mento comercial Movilar, Lda., 
com o apoio da AECA e do Co-
mércio Local.

Arouca – Concurso
«Melhor Montra de Natal»

 
Com o propósito de con-

tribuir para a dinamização do 
comércio tradicional, a Câmara 
Municipal de Arouca promoveu 
o concurso de Melhor Montra 
de Natal.

A originalidade e a criativi-
dade dos comerciantes locais 
encheram as nossas ruas de cor 
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e luz próprias desta quadra.
No dia 4 de dezembro, reuniu 

o júri constituído pela vereadora 
da Câmara Municipal, Fernanda 
Oliveira, por Célia Oliveira, em 
representação da Associação 
Empresarial de Cambra e Arou-
ca (AECA), e por Carlos Gomes, 
em representação da Escola Se-
cundária de Arouca e atribuiu a 
classificação aos concorrentes, 
nas três primeiras qualificações.

1.º classificado: Tono Florista
2.º classificado: Rainha 1
3.º classificado: Casa Reizinho

Os três vencedores foram 
gratificados com prémios pecu-
niários no valor de €200, €100 e 
€50, respetivamente.

Parabéns a todos os par-
ticipantes, sem exceção e um 
agradecimento muito especial 
por todo o empenho, dedicação 
e criatividade.

Concreta 2017

 
A importância das empre-

sas que fabricam produtos para 
o sector da construção civil no 
tecido empresarial de Arouca e 
de Vale de Cambra é assinalá-
vel de tal forma que estiveram 
presentes com stand próprio 
cinco dessas mesmas empresas 
na maior feira de construção 
do país, a CONCRETA 2017, que 
decorreu de 23 a 26 de novem-
bro na Exponor em Matosinhos.

Muitos foram os visitantes 

dos stands da Chatron, Marce-
naria Gonçalves, Catari, Grupo 
Farcimar e SUMMARY.

O Presidente da AECA, Carlos 
Brandão, visitou todos os stands 
dos associados presentes, acom-
panhado pela  Presidente da 
Câmara Municipal de Arouca, 
Margarida Belém, o Vereador 
Albino Cardoso e demais cole-
gas empresários que seguiam 
na comitiva.

Estão de parabéns todos os 
associados presentes pela força 
e pela dinâmica que imprimem 
às suas empresas e que as tor-
nam uma referência nacional e 
mesmo internacional (em al-
guns casos) neste setor.

JPM Indústria aposta na
Inovação como fator
diferenciador 

A JPM Indústria é uma em-
presa integrada no grupo JPM, 
tendo sido fundada em 1994 
em Vale de Cambra, posicio-
nando-se como uma empresa 
de cariz internacional, com 
atividades em mais de 40 geo-
grafias, no mercado da Intra-
logística, oferecendo soluções 
tecnológicas no âmbito da con-
ceção, fabrico, instalação e ma-
nutenção de transportadores 
e sorters industriais, sistemas 
robóticos, automação e equipa-
mentos/máquinas industriais.

No decorrer do seu processo 
de crescimento e expansão, 
uma das grandes apostas es-
tratégicas da empresa tem sido 
fortalecer a sua capacidade e 
cultura de inovação, tendo sido 
a JPM Indústria selecionada 
como uma das oito finalistas 
do Prémio PME Inovação 2017 
atribuído pela COTEC-BPI.

Em 2017, a empresa deu 
mais um passo importante 
nesta afirmação como uma das 
empresas mais inovadoras no 
panorama nacional, tendo es-
tabelecido uma parceria com a 
UPTEC (Parque da Ciência e Tec-
nologia da Universidade do Por-
to), abrindo assim um escritório 
nas suas instalações no Porto. 
Desta forma, a JPM Indústria 
poderá explorar as sinergias                         
existentes entre a cultura ino-
vadora da empresa e o am-
biente envolvente da UPTEC, 
potenciado a inovação na sua 
área de atuação e promovendo 
novas parcerias para projetos 
futuros.

Vivendo o seu lema “In-
tralogistics made easy”, a JPM 
Indústria concentra-se na sa-
tisfação das necessidades dos 
seus clientes e parceiros, que 
normalmente são empresas in-
dustriais à escala global, com 
vista à otimização dos seus 
processos produtivos e/ou in-
tralogísticos, para os quais mui-
tas vezes não encontram uma 
solução para o seu problema no 
mercado, recorrendo à JPM In-
dústria para o desenvolvimento 
de uma solução integrada e 
inovadora, à medida das suas 
necessidades.
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Com uma visão de futuro, 
Paula Teles, CEO da mpt®, focada 
numa visão holística do território 
e ciente do investimento num 
Portugal mais evoluído ao nível 
da mobilidade, da sustentabili-
dade e da melhoria das condições 
climáticas, está a projetar, para a 
cidade da Covilhã, uma Rede Ci-
clável.

A introdução de formas de mo-
bilidade suave, com reflexos dire-
tos no ambiente e consequente-
mente na saúde do indivíduo, 
estão no centro das preocupações 
das estratégias da mobilidade e 
ambiente, para os próximos anos, 
na União Europeia. De resto, a 
sua atenção especial no Portugal 
2020, nos Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento Urbano e nos 
Planos de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável, evidenciam 
esta enorme preocupação.

A cidade da Covilhã, não obs-
tante ser uma cidade de mon-
tanha, bastante declivosa e com 
duas zonas cavadas junto às 
ribeiras, tem potencialidade para 
promover a utilização dos modos 
sustentáveis de deslocação, no-
meadamente o andar a pé e de 
bicicleta. Um excelente exemplo 
disso são os meios mecânicos e 
pontes já executados e que pos-
sibilitam vencer, com menor es-
forço, os desníveis existentes, tor-
nando, ainda que iconicamente, a 
cidade declivosa da Covilhã numa 

de ligação dos diversos modos de 
transporte de nível supramunici-
pal, autocarros e comboio, e na 
sua articulação com os diversos 
polos geradores de viagens da 
cidade. Nestes locais, onde pon-
tuam equipamentos de educação 
e ensino, zonas residenciais, zonas 
de comércio e de serviços, serão 
disponibilizadas bicicletas para 
uso público, apoiadas, de forma 
articulada, com um amplo projeto 
de sinalização vertical e horizontal 
que possibilite, de forma intuitiva, 
alertar todos os utilizadores da via 
pública para a presença de um 
“novo” modo de transporte, cuja 
utilização se pretende reforçar.

“cidade plana”.
A implementação da Rede de 

Bicicletas Elétricas para Uso Públi-
co na Cidade da Covilhã, em es-
treita articulação com os diversos 
modos de transporte existentes 
na cidade, nomeadamente os 
meios mecânicos já implemen-
tados, constituir-se-á como uma 
mais-valia na promoção de modos 
de transporte mais sustentáveis e 
como medida fundamental para 
alteração da repartição modal ain-
da muito assente na utilização do 
automóvel privado.

Assim, a estratégia definida as-
senta na definição de interfaces 
intermodais, situados nos pontos 

PROJETO EM DESTAQUE

DESIGNAÇÃO:
PROJETO DE EXECUÇÃO DA 
REDE CICLÁVEL DA CIDADE DA 
COVILHÃ
FUNÇÃO: ESPAÇO PÚBLICO
LOCAL: COVILHÃ/2017
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Montra Castanha d’Ouro

 Este ano, pela segunda vez, 
foi realizado o concurso “ Melhor 
Montra do Festival da Castanha”.

O júri (constituído pelas enti-
dades: Câmara Municipal de Arou-
ca, Fernanda Oliveira; AECA – As-
sociação Empresarial de Cambra 
e Arouca, Fernando Rui Brandão 
e a Protyp, Bárbara Lopes) ava-
liou as montras concorrentes e o 
vencedor desta edição foi a mon-
tra da loja «Tono Florista».

O premiado foi presenteado 
no valor de 200 euros (em produ-
tos), prémio patrocinado pela 
empresa PROTYP Sistemas e Au-
diovisuais, acrescido de publici-
dade no painel outdoor junto ao 
parque municipal, nos meses de 
novembro e dezembro.

Parabéns a todos os partici-
pantes e um agradecimento es-
pecial pelo empenho, dedicação 
e criatividade.

Formação Profissional
A AECA em reunião de trabalho

 

Dando seguimento à primeira 
reunião com o IEFP (Instituto de 
Emprego e Formação Profissio-
nal) realizada no início de outubro 
na delegação regional – Porto, a 
AECA reuniu a 9 de outubro na Es-
cola Tecnológica de Vale de Cam-
bra para mais uma jornada com 
o objetivo de captar formação 
profissional adequada às necessi-
dades dos quadros das empresas 
da região.

Participaram na reunião o 
presidente da AECA (Associação 
Empresarial de Cambra e Arouca), 
Carlos Brandão e a coordenadora 
da AECA, Célia Oliveira; António 
Leite, delegado regional do IEFP – 
Norte; Teresa Correia, diretora do 
IEFP (CEFP – Entre Douro e Vouga); 
Paula Monteiro, coordenadora do 
núcleo de gestão da qualificação 
do IEFP (CEFP – Entre Douro e 
Vouga); Catarina Paiva, vereadora 

da Câmara Municipal de Vale de 
Cambra; Paula Ferreira, divisão da 
ação social e edução do municí-
pio de Vale de Cambra; Alberto    
Teixeira, diretor da Escola Tec-
nológica de Vale de Cambra.

Da ordem de trabalhos cons-
taram os assuntos a serem tra-
balhados nos próximos dias: 
formação profissional de empre-
gados e desempregados, cap-
tação de desempregados de ou-
tros concelhos para trabalharem 
nas empresas da região, entre 
outros.

Programa Academia PME
apoia 16 PME’s associadas

Projeto no âmbito do Programa 
Operacional Competitividade e In-
ternacionalização. Uma metodo-
logia 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 participantes bene-

Sede: R. Fundo Gandra, 312
3730-255 VALE CAMBRA
T: 256 423 367
M: 96 661 72 28
geral@calcaoseguros.pt

Espaço 2: Rua 11, N.º 475
4500-226 ESPINHO
T/F: 22 495 04 94
M: 96 516 60 02
espinho@calcaoseguros.pt

Espaço 3: Rua 25 Abril, 74
3720-281 OLIVEIRA AZEMÉIS
T/F: 22 495 04 94
M: 96 324 30 60
oaz@calcaoseguros.pt

Poupe nos seguros,

consulte-nos

Calção - Corretores Seguros, SA
SÓCIO 851

Chatron, Lda.
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20 apartamentos, fornecimento e 
aplicação de carpintarias em con-
traplacado de Bétula;

- Focus LX, condomínio Pre-
mium com 26 apartamentos de 
luxo, fornecimento e aplicação de 
cozinhas com acabamento lacado 
brilhante e tampos. 

- The Lumiares, hotel aparta-
mento de 5 estrelas (53 aparta-
mentos), fornecimento e apli-
cação de carpintarias, cozinhas e 
zonas comuns com acabamento 
lacado.

Com o foco na sua atividade 
industrial, a SDD é uma empresa 
também atenta ao seu posicio-
namento perante a sociedade 
e o meio ambiente. Recente-
mente, fruto de uma estratégia 
que assenta na diminuição pro-
gressiva das emissões poluentes 
resultantes dos mecanismos de 
produção, a empresa apostou na 
instalação de uma central fotovol-
taica composta por 320 painéis, 
que irão permitir uma Redução 
de Emissões de CO2 de 52,6 to-
neladas por ano, Autonomia em 
Período Diurno de 68,7% e uma 
Poupança Energética Bruta de 
67,6%.

  
Direção da Foresp
(Escola Tecnológica de Vale de 
Cambra), da qual a AECA é parte 
integrante, reúne com IEFP

 
A direção da Foresp reuniu 

com IEFP (Instituto de Emprego 
e Formação Profissional) tendo o 
presidente da AECA (Associação 

ficiam de consultoria e formação 
no campo da Gestão para a Com-
petitividade, tendo por base um 
diagnóstico estratégico individual.

 

Após a sessão inicial realizada 
em abril, foi dado continuidade 
ao desenvolvimento das várias 
sessões e nomeadamente a rea-
lização de visitas a algumas em-
presas participantes no projeto. 
No âmbito e adequabilidade da 
formação e aplicação de sistemas 
Indústria 4.0 foi possível visitar a 
Chatron, Lda. e Westtube, Lda., na 
zona Industrial do Rossio – Vale de 
Cambra. No âmbito dos processos 
implementados onde a gestão é 
feita de acordo com os princípios 
de planeamento e organização e 
controlo, foram visitadas as em-
presas GMC&Filhos, Lda. e Loma 
Europa – Cosméticos, Lda. na zona 
industrial de S. Domingos em 
Arouca.

SSD
SOLUÇÕES EM MADEIRA, LDA.

Sediada na Zona Industrial de 
S. Domingos, em Arouca, a SDD 
– Soluções em Madeira, Lda. é 
uma empresa especializada no 
fornecimento, produção e apli-
cação de todo o tipo de carpin-
tarias e mobiliário. A qualidade do 
serviço que presta é o resultado 
da experiência e da qualificação 
dos seus recursos humanos, da 
modernização dos equipamentos 
e instrumentos de produção e da 
atenção ao detalhe. Apresentan-
do soluções baseadas no estudo 
cuidado e atento à necessidade 
do cliente, a SDD habituou-se a 
trabalhar com segmentos de mer-
cado, de diferentes dimensões e 
exigências, fruto da versatilidade 
dos meios e equipa que fazem 
parte da empresa. Estando, no 
entanto, mais confortável a tra-
balhar nos segmentos de gama 
Média/Alta, que naturalmente 
impõem elevados níveis de exi-
gência.

Obras de referência no último 
ano, temos:

- Hotel Praia D`El Rey Mar-
riott Golf & Beach Resort, remo-
delação completa da Receção, 
Lobby Bar e Quartos Modelo;

- Grande Hotel Monte Estoril, 
espaço residencial de luxo com 

Westtube, Lda.

GMC&Filhos, Lda.

Loma Europa - Cosméticos, Lda.
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Empresarial de Cambra e Arouca), 
Carlos Brandão participado na            
reunião realizada no dia 3 de ou-
tubro, na delegação regional do 
norte no Porto. Na reunião, pro-
movida pela Câmara Municipal 
de Vale de Cambra, também es-
tiveram presentes António Leite, 
delegado regional do IEFP,  Cata-
rina Paiva, vereadora da Câmara 
Municipal de Vale de Cambra e  
Alberto Teixeira, diretor da Escola 
Tecnológica de Vale de Cambra.

Foram abordados diversos 
temas e formas de colaboração 
futura entre o IEFP e a Escola Tec-
nológica com o objetivo de poten-
ciar a oferta formativa na região, 
tendo ficado já agendada uma 
segunda reunião para acertar es-
tratégias de atuação conjunta a 
implementar a curto prazo.

Meu Super investe em
Vale de Cambra

O Meu Super, abriu em Vale de 
Cambra, com instalações na ave-
nida do Caima, N.º 626.

A convite dos empresários Te-
resa e Henrique Sousa, a direção 
da AECA esteve presente na inau-
guração da nova loja, momento 
que marca mais um passo da em-
presa associada especializada em 
comércio de produtos alimentares. 
A direção da AECA felicita a gerên-
cia pelo investimento e deseja os 
maiores sucessos empresariais.

AECA reúne com o Alto Comis-
sário para as Migrações

No seguimento de diversas 
solicitações de associados, devido 

Com o objetivo de dar uma 
melhor resposta aos seus clientes, 
Manuel António Leite, gerente da 
Vale Alimentar investiu num novo 
espaço com uma maior dimensão.

A cerimónia de inauguração 
contou com a presença do Pre-
sidente do Município José Pi-
nheiro, Rui Vide e António Silva 
representantes da AECA, autarcas, 
familiares, amigos e empresários 
que quiseram estar presentes  
neste momento tão importante 
para a empresa.

Foi uma honra para a AECA 
presenciar a inauguração das no-
vas instalações, momento de fes-
ta e que marca mais um passo da 
empresa associada Vale Alimen-
tar especializada em comércio de 
bebidas. A direção da AECA felicita 
a gerência pelo investimento e 
deseja os maiores sucessos em-
presariais.

Família Feliz em
Vale de Cambra

 
Vale de Cambra passou a ter 

desde o passado dia 18 de agos-
to, mais uma resposta social para 
a população sénior, com a abertu-
ra da nova delegação da Família 
Feliz na Avenida do Caima nº 558.

à grave carência de mão de obra 
que afecta as empresas da nossa 
região, a AECA enveredou por 
seguir uma estratégia coordena-
da por forma a contactar todas as 
entidades que de uma forma ou 
de outra podem ajudar a minorar 
este problema.

 A primeira incursão teve lu-
gar a 23 de agosto. Acedendo ao 
pedido da AECA a Câmara Munici-
pal de Arouca fez as diligências 
necessárias por forma a que uma 
Missão da AECA e da Câmara Mu-
nicipal de Arouca fosse recebida 
ao mais alto nível pelo Alto Co-
missário para as Migrações, Pedro 
Calado e toda a sua equipa. Foram 
dados passos no sentido de uma 
eventual criação de um centro 
de acolhimento de refugiados e 
de emigrantes em Arouca, dado 
que um dos principais factores 
para o sucesso do acolhimento 
é haver postos de trabalho dis-
poníveis para uma boa integração 
das famílias. Outras iniciativas se 
seguirão nomeadamente a visita 
a empresas que enveredaram por 
um caminho de suprimir as suas 
necessidades de recursos hu-
manos promovendo a contratação 
de estrangeiros para trabalhar nas 
suas empresas, entre outras.

Vale Alimentar com novas ins-
talações em Vale de Cambra

Vale Alimentar – Comércio de 
Produtos Alimentares, Lda., tem 
novas instalações na Avenida de 
Burgães, N.º517 em Vale de Cam-
bra.
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Tendo em conta a experiência 
da empresa em Arouca, que se 
revelou desde início um sucesso, 
a direção da empresa decidiu 
continuar a aposta neste tipo de 
estruturas de apoio, nomeada-
mente à população mais idosa da 
cidade de Vale de Cambra.

A cerimónia de inauguração 
contou a presença da vereadora 
do município responsável pelo Pe-
louro de Acção Social e Educação, 
Catarina Paiva, Carlos Brandão 
presidente da direção da AECA e 
alguns dos membros da direção, 
familiares e amigos que quiseram 
estar presentes neste momento 
tão importante para a empresa.

Foi uma honra para a AECA 
presenciar a inauguração da nova 
delegação, momento de festa 
e que marca mais um passo da 
empresa associada Família Feliz. 
A direção da AECA felicita a ge-
rência pelo investimento e deseja 
os maiores sucessos empresariais.

Tecnobento Inaugurou
novas instalações

A Tecnobento, Lda. inaugu-
rou as suas novas instalações no 
Parque de Negócios de Escariz – 
Arouca. O ato ficou registado a 27 
de junho e contou com a presença 
do Exmº. Sr. Secretário de Estado 
da Indústria João Vasconcelos. 
A AECA integrou a lista dos con-
vidados que visitaram as novas 
instalações e assistiu a mais um 
momento importante na história 
desta distinta Empresa. A direção 

da AECA felicita a Tecnobento, 
Lda, pelo seu novo e arrojado 
investimento, sendo uma honra 
contar com esta enquanto asso-
ciado, com renome, nas áreas das 
construções em aço inoxidável, 
engenharia e automação industri-
al. Parabéns aos sócios gerentes; 
Sr. Joaquim Bento, Sr. Nuno Bento 
e Sr. Paulo Silva por mais este 
grande passo que contribui para o 
desenvolvimento socioeconómico 
da região e votos de bom sucesso.

CI3 (Centro de Incubação e Ino-
vação Industrial) – Formalização 
e Assinatura de Protocolo

Decorreu no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho do edifício 
da Câmara Municipal de Arouca 
a assinatura do protocolo de co-
laboração para a criação do CI3 
(Centro de Incubação e Inovação 
Industrial). A cerimónia realizada 
a 27 de junho contou com a pre-
sença do Exmº. Senhor Secretário 
de Estado da Indústria, João Vas-
concelos.

O CI3, a ser instalado no Parque 
de Negócios de Escariz, resulta da 
colaboração entre o Município de 
Arouca, a AECA (Associação Em-
presarial de Cambra e Arouca), 
a ANJE (Associação Nacional de 
Jovens Empresários) e o UPTEC 
(Parque de Ciência e Tecnologia 
da Universidade do Porto). Um 
excelente projeto de arquitetura, 
caracterizado pela funcionalidade 
e pela relação com a indústria, 
tem como objetivo ser um polo de 
atração de empresas de produção 

de bens e serviços inovadores 
e transacionáveis, com propen-
são exportadora, promovendo o 
empreendedorismo de base tec-
nológica e a criação de emprego 
qualificado. Este projeto visa pro-
mover o empreendedorismo na 
região, designadamente através 
do estímulo à criação e desen-
volvimento sustentado de novas 
empresas de elevado potencial 
tecnológico, em áreas de grande 
valor acrescentado.

Indústria 4.0
 
Teve lugar a 23 de junho no 

auditório da Junta de freguesia 
de Escariz – Arouca, o seminário 
dedicado à chamada 4ª revolução 
Industrial.

Carlos Brandão, Presidente da 
Direção da AECA fez a abertura 
dos trabalhos justificando este 
seminário com a necessidade de 
desmistificar o conceito no seio 
empresarial. …”Num território 
onde temos indústria nos diversos 
níveis, umas mais automatizadas 
e robotizadas, outras ainda mais 
à frente onde a digitalização e 
a “internet das coisas” é já uma 
realidade, mas existem todas 
as outras indústrias tradicionais 
desde o calçado às madeiras pas-
sando pelas têxteis e pelas cons-
truções metalomecânicas onde 
a Indústria 4.0 não se consegue 
implementar com as ideias chave 
subjacentes à sua criação: “fá-
bricas e máquinas inteligentes, 
sistemas ciber-físicos, integração 
natural homem – máquina, auto-
nomia e adaptabilidade, sistemas 
de produtos e serviços, virtuali-
zação, realidade aumentada”, 
mesmo assim não deixam de ser 
empresas importantes e funda-
mentais para o desenvolvimento 
económico, social e sustentável 
do território…” 
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No Painel Indústria 4.0 – 
Roteiro para uma implementação 
de sucesso, Américo Azevedo 
(Professor da FEUP)  sublinhou 
que “está mesmo a acontecer”, 
a 4ª revolução Industrial está no 
terreno, a fábrica do futuro as-
senta nos denominados sistemas               
ciber-físicos, bem como na apli-
cação da chamada “internet das 
coisas” e internet de serviços, nos 
processos de produção e logística 
incluindo a organização de tra-
balho e a exploração de novos 
modelos de negócio e serviços 
abrangendo toda a cadeia de                                 
valor. A tendência é para se tra-

balhar mais em rede, maior flexi-
bilidade, maior rapidez e mais 
eficiência. 

Neste Seminário houve lugar à 
apresentação, em primeira mão, 
do projeto CI3 – Centro de Incu-
bação e Inovação Industrial a ins-
talar no Parque de Negócios em 
Escariz. O projeto do equipamento 
foi apresentado pelo Arquiteto 
Samuel Gonçalves, e tem como 
objetivo acolher Star-Ups, em-
presas em início de atividade e 
de carater inovador. Também se-
deará empresas – âncora, firmas 
já com trajetos nos mercados, 
contará também com um centro 
de serviços de apoio à atividade 
empresarial. Este projeto resulta 
de uma parceria entre a Câmara 
Municipal de Arouca, AECA, ANJE 
(Associação Nacional de Jovens 
Empresários) e UPTEC (Parque de 
Ciência e Tenologia da Universi-
dade do Porto).

O Painel Oportunidades e es-

tratégia de Incubação e Acele-
ração esteve a cargo do Dr. Adri-
ano Fidalgo, que definiu o con-
ceito de incubadora enquanto 
organização destinada a promo-
ver o desenvolvimento de empre-
sas empreendedoras.

Este seminário contou com 
a presença de meia centena de 
empresários, Margarida Belém, 
Vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Arouca e Artur Neves, 
Presidente da Câmara Municipal 
de Arouca que encerrou os tra-
balhos dando especial destaque 
ao projeto CI3 dizendo que será 
uma grande alavanca para o em-
preendedorismo não só do conce-
lho mas para a AMP – Área Metro-
politana do Porto. 

Este evento contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Arouca, 
Junta de Freguesia de Escariz e a 
Agência Bancária Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Arouca.
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WESTTUBE
Travessa Zona Industrial 1 Rossio, Lote 25
3730-601 Vila Cova de Perrinho
VALE DE CAMBRA

A Westtube foca-se na produção de tubos
em aço inoxidável e distigue-se pela apresentação
de soluções à medida das necessidades dos seus clientes.

Telf.: +351 256 039 201
E-mail: info@westtube.pt
www.westtube.pt
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