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A OLI deu mais um passo importante para a sustenta-
bilidade hídrica, ao apresentar um novo autoclismo 
com duas torneiras de enchimento de água, que per-
mite a ligação do autoclismo a uma segunda rede de 
abastecimento.
O autoclismo interior OLI74 Plus torna possível, por 
exemplo, utilizar um reservatório de águas pluviais 
para as descargas, em alternativa à água potável, um 
recurso natural escasso, cujo preço é cada vez mais 
elevado. A utilização de águas pluviais nos sistemas 
de instalação sanitária é uma resposta à necessidade 
de redução do consumo de água no espaço de banho. 
As recentes previsões das Nações Unidas indicam que 
em 2030 haverá um défice hídrico de 40% em todo o 
mundo, sendo urgente adotar novos padrões de con-
sumo, sobretudo no WC, responsável por 33% do con-

sumo doméstico. O OLI74 Plus foi desenvolvido, no 
último ano, pelo centro de Investigação e Desenvolvi-
mento da OLI. Esta solução decorre da inovação que 
define o ADN da OLI, que atualmente tem 47 patentes 
ativas e está entre as empresas portugueses que mais 
patenteiam na Europa. A OLI, a maior produtora de au-
toclismos da Europa do Sul, encontra-se sediada em 
Aveiro. Exporta 80% da produção para 80 países dos 
cinco continentes. Em 2017, registou um volume de 
negócios de 54 milhões de euros. A empresa integra 
389 colaboradores em Portugal. A fábrica trabalha inin-
terruptamente 24 horas por dia, sete dias por semana, 
e tem uma produção semanal de 44 mil autoclismos e 
64 mil mecanismos. É a única empresa portuguesa a 
produzir autoclismos interiores.

Malhadoura - Santa Eulália
4540-535 Arouca

Tel: +351 256 944 725 | Fax: +351 256 944 727
fontes.ribeiro@mail.telepac.pt
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mesmo ao ponto de rejeitarem mais por falta de 
quem as execute.  As empresas, em termos gerais,  
estão em crescimento e a aumentar a sua factu-
ração. As exportações têm aumentado ano após 
ano nos dois Concelhos e são o principal motor de 
crescimento da região.

Paralelamente a esta temática a AECA tem tra-
balhado em todas as outras áreas que de forma 
directa ou indirecta interferem com o presente e 
o futuro das nossas empresas. O ensino técnico e 
profissional é fundamental para  o sucesso dos alu-
nos e das empresas da região. O Ensino Superior 
(TESPs) na Escola Tecnológica de Vale de Cambra 
é uma realidade e será uma importante fonte de 
futuros quadros superiores para as nossas empre-
sas. Os cursos técnico-profissionais nas escolas de 
Arouca e Vale de Cambra foram e são  acarinhados 
pela AECA e pelas empresas, pese embora o facto 
de serem poucos e não darem resposta às  reais 
necessidades actuais.

Não existe na actualidade nenhum Empresário 
de Arouca e Vale de Cambra que não sinta a falta 
de colaboradores disponíveis para trabalharem nas 
suas empresas.

Os factores são diversos e confluíram todos para 
chegarmos à actual situação difícil em que nos en-
contramos.

Para perceber melhor o estado actual do pro-
blema fomos ouvir alguns associados representa-
tivos dos mais diversos sectores empresariais dos 
nossos dois Concelhos.

A Oitava Edição da revista Encontros dedica 
grande parte do seu espaço à apresentação do 
problema e à forma encontrada pelas empresas 
para contornarem e/ou minorarem esta situação.

Uma coisa é certa, é nas dificuldades que es-
tamos mais alerta e esse estado de espírito faz-
-nos avançar e experimentar novas ideias e novas 
soluções para o problema. Tentar que as empresas 
partilhem essas experiências com os demais as-
sociados ajudando-os a queimar etapas ou a dar-
-lhes ideias para minorar essa situação é um dos 
objectivos  desta revista e da própria  AECA, sem-
pre ao serviço dos seus associados e do fomento 
económico e social dos dois Concelhos e da Região.

Mas nem tudo são nuvens negras no horizonte. 
As empresas, em termos gerais, continuam a ter 
muitas encomendas e muito trabalho, chegando 

DESAFIOS
ao Pleno Emprego

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

O Ci3 e o seu arranque previsto para Setem-
bro é um facto que orgulha a AECA. A nossa 
incubadora será potenciadora da inovação in-
dustrial no nosso território e trará novas ideias 
e novos serviços disponíveis para poderem 
partilhar com todas as outras. O início da cons-
trução do novo Edifício será uma âncora para 
que este tenha o impacto Arquitectónico e a 
divulgação nacional e Internacional que uma 
obra com assinatura merece.
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Assim vamos avançando e progredindo num 
território que cada vez mais se quer afirmar como 
sustentável e com variadíssimo espectro empre-
sarial nas mais diversas actividades. Assim é a 
AECA que congrega desde micro-empresas  com 
um ou dois funcionários até à maior de todas com 
mais de um milhar de trabalhadores. Todos, jun-
tos, partilhando as dificuldades mas também as 
oportunidades, vamos progredindo para uma so-
ciedade mais justa, mais sustentável e economica-
mente mais favorável para todos.   

Como nos estamos a aproximar da tradicional 
época anual de descanso, desejo a todos umas  
óptimas férias e que estas sirvam para retemperar 
forças para o trabalho árduo que a todos nos es-
pera.
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Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal
de Vale de Cambra

José Pinheiro

pequena referência de desocupação. Contudo, 
é premente, mais do que nunca, fazer face às 
dificuldades que as empresas e empregadores 
têm em encontrar trabalhadores devidamente 
capacitados e formados no sentido de ocupar 
as vagas disponíveis no que à especialização diz                                                                                   
respeito. Não ignoramos o facto de alguns 
setores sofrerem com a carência de mão-de-
-obra preparada para assumir funções muito es-
pecíficas. Por isso, já neste ano letivo que está 
prestes a arrancar, Vale de Cambra, oferece um 
conjunto de cursos técnicos, que dão acesso ao 
ensino superior, naquele que será um momen-
to de viragem muito positiva para o panorama 
formativo e empresarial.

“Automação, Robótica e Controlo Industrial”; 
“Energia, Eficiência e Sustentabilidade”; Geor-
recursos, Construção e Ambiente”; “Sistemas 
Eletromecânicos” e “Tecnologia Mecânica” são 
os nomes de uma mão cheia de cursos pelos 
quais os futuros alunos poderão escolher. 

As expetativas são grandes e o nosso entu-
siasmo na concretização deste facto ainda maior. 

O nosso projeto para Vale de Cambra começou 
com um sonho e com a convicção de que o de-
senvolvimento do território só é possível com 
um projeto estratégico planeado e sustentável, 
onde é possível a ambição de sermos um con-
celho que emprega a 100% e onde as empresas 

Como é sabido e histórico, Vale de Cambra 
nos últimos anos sempre foi um dos Municípios 
do País com as mais baixa taxa de desemprego.

Os últimos 40 anos operaram em Vale de 
Cambra um verdadeiro milagre económico com 
um crescimento exponencial de empresas nas 
mais diversas áreas como os lacticínios, ma-
deiras, latoaria, aerosois, metalomecânica, au-
tomação, vestuário, agroalimentar entre outros.

Os dados mais recentes do Instituto de Empre-
go e Formação Profissional não deixam margens 
para dúvidas e apontam uma taxa de desempre-
go na ordem dos 4,05% em que os números de 
desempregados por faixas etárias nos mostram 
que os jovens são aqueles que, aqui, encontram 
um maior índice de empregabilidade.

Este cenário de pleno emprego vem ao encon-
tro de outro objetivo: o de fomentar, paulatina-
mente, a formação profissional e, mais recente-
mente, a formação superior com a conquista dos 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais para o 
nosso Concelho. Esta oferta formativa vem, por 
um lado, antever a necessidade de mão-de-obra 
especializada do nosso tecido empresarial, mas 
também adequar a realidade às empresas de 
Vale de Cambra e de toda a Região.

A expressão “pleno emprego” pode ser facil-
mente questionada quando ainda temos uma 
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e os seus colaboradores fazem parte de um todo, 
de uma grande equipa, que define projetos e os 
concretiza, contribuindo para o bem-estar, de-
senvolvimento e felicidade de toda a população.

Nesse patamar, o Pleno Emprego será pos-
sível e será uma realidade, estou certo, em Vale 
de Cambra. Nesse patamar os recursos naturais, 

o trabalho e o rendimento estarão totalmente 
interligados.

Só assim, seremos um concelho de referência 
na procura de novos investimentos que são po-
tenciadores de riqueza, que aproveitam os nos-
sos qualificados na criação de mais emprego e, 
consequentemente, na fixação de população.
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Arouca: Preparar o futuro hoje

Segundo um estudo da Universidade de Ox-
ford, nos próximos 20 anos cerca de 47% dos 
empregos que hoje existem irão desaparecer. 
Irão, todavia, surgir novos empregos, razão 
pela qual determinadas competências humanas 
serão cada vez mais relevantes.

Por outro lado, e como forma de facilitar a 
aproximação dos jovens arouquenses ao mer-
cado de trabalho, e simultaneamente responder 
às necessidades prementes de mão-de-obra do 
nosso tecido industrial e empresarial, será lan-
çado um programa municipal de estágios. Neste 
âmbito, serão disponibilizados, em parceria com 

Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal

de Arouca

Margarida Belém

as empresas e outras entidades empregadoras 
locais e de forma concertada e organizada, está-
gios. Ao proporcionarem uma oportunidade úni-
ca de experiência real de trabalho, fomentando 
o conhecimento entre as partes, constituem-se 
como um importante elemento de promoção 
da empregabilidade e de captação de mão-de-
-obra.

Outra frente de trabalho que temos atual-
mente em curso está relacionada com o fomen-
to do empreendedorismo a nível local. Está já a 
decorrer a fase 0 do CI3 – Centro de Incubação 
e Inovação Industrial de Arouca. A partir de se-
tembro, nas instalações da Junta de Freguesia de 
Escariz, estarão instaladas as empresas vence-
doras do concurso CI3 Startup. O CI3, futura-
mente, estará instalado no Parque de Negócios 
de Escariz e destinar-se-á primordialmente para 
startups - empresas em início de atividade - que 
nele poderão concretizar projetos inovadores, e 
com ligação ao tecido empresarial local.

São assim várias as frentes de trabalho que 
estão abertas. Estamos de olhos postos no fu-
turo, mas já de mãos na massa porque os desa-
fios da empregabilidade e das necessidades de 
mão de obra requerem uma resposta a várias 
mãos e a vários tempos. 

Nesse sentido e com vista a preparar os 
jovens arouquenses para o futuro, está a ser 
elaborado o programa Geração XXI. Este visa 
dotar os nossos jovens com as competências 
necessárias para responder a um futuro em 
acelerada mudança e no qual a tecnologia 
tem um papel central. Neste contexto, as 
chamadas competências soft, requeridas em 
qualquer contexto profissional, e que nenhu-
ma máquina ou solução tecnológica poderá 
substituir, serão cada vez mais importantes.

A empatia, a escuta ativa, a comunicação e 
a priorização são algumas dessas competên-
cias e que serão alvo de desenvolvimento no 
âmbito do programa Geração XXI.
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- Recolha, triagem, tratamento e eliminação de resíduos, valorização de materiais
- Comércio de sucatas, de desperdícios metálicos, têxteis

 cartão, plásticos, vidros, papeis velhos e de todos os desperdícios
- Desenvolvimento de soluções de ecogestão.

PREOCUPAMO-NOS COM O AMBIENTE
AJUDE-NOS A PROTEGÊ-LO
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Apesar de as anteriores considerações po-
derem parecer longínquas, na verdade, as 
suas consequências fazem-se sentir no nos-
so País, na nossa Região e nos concelhos de 
Arouca e de Vale de Cambra, por isso é im-
portante ter a noção do contexto em que nos 
inserimos.

AROUCA e VALE DE CAMBRA
Desafios ao Pleno Emprego

António Leite
Delegação Regional do Norte

do IEFP, IP

Vivemos numa sociedade e num tempo mar-
cados por mudanças e há até quem se refira a 
esta realidade como “sociedade em estado de 
fluxo”, para lhe salientar a característica da mu-
dança. Essas mudanças são rápidas, profundas, 
por vezes contraditórias, imprevisíveis (quase 
impossíveis antes de acontecerem), globais 
mesmo que com origens longínquas, podem ser 
de diferentes naturezas (financeira, económica, 
demográfica, política, social), podendo combinar 
algumas ou todas estas naturezas. Estas mudan-
ças provocam a aceleração e a obsolescência do 
conhecimento.

As mudanças têm vindo a destruir e a criar 
emprego, mas nem sempre nos mesmos locais, 
nas mesmas áreas geográficas, nos mesmos 
setores de atividades, nem para os mesmos ci-
dadãos. Acresce ainda que vivemos tempos de 
um muito maior escrutínio público, um maior 
acesso a meios de difusão, sem qualquer tipo 
de intermediação que, criando a ilusão de mais 
democracia, muitas vezes contribuem para a sua 
erosão. Assistimos ainda a um verdadeiro es-
magamento dos tempos, pois tudo é para já e 
tem de acontecer agora.

Assistimos, mais do que participamos, à glo-
balização, a dinâmicas demográficas negativas, 
a alterações climatéricas e a fortes avanços tec-
nológicos e tudo a acontecer pela primeira vez 
em simultâneo e com influência direta em 
todas as áreas e, naturalmente, também no 
Emprego.

Quando nos debruçamos sobre o número 
de inscritos como desempregados no Centro 
de Emprego de Entre Douro e Vouga oriun-
dos destes dois concelhos verificamos que, 
em ambos, o número é diminuto e, em 31 
de maio de 2018, já inferior a 500 para uma 
população entre os 15 e 64 anos de idade que 
a Pordata calculava ser em finais de 2016 de 
14.193 em Arouca e de 14.177 em Vale de 
Cambra. Esta é a primeira característica que 
convém reter. Estamos a falar de concelhos 
com um baixo número de desempregados 
por comparação com o restante território 
seja regional seja nacional.

Não quero com esta afirmação desva-
lorizar o impacto profundamente nega-
tivo que para estas cerca de mil pessoas 
tem o facto de estarem desempregadas, 
longe disso, pois enquanto houver um/a 
desempregada/o, o nosso trabalho não está 
feito. Estou simplesmente a referir que este 
número é muito inferior ao que encontramos 
noutros locais, alguns até bem próximos.
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Se comparamos os dados de maio de 2018 
com o homólogo de 2017, verificamos que a di-
minuição foi em Arouca de 16,4% e em Vale de 
Cambra de 21,2, ou seja, a primeira dois pontos 
percentuais abaixo da média da Região e a se-
gunda mais de dois pontos acima daquela mé-
dia. Esta é a primeira diferença que se percebe, 
mas não a única. No que toca ao recuo por géne-
ro, verificamos que, enquanto em Arouca foram 
sobretudo os homens que mais abandonaram 
a situação de desemprego, em Vale de Cambra  
aconteceu precisamente o inverso e as diferen-
ças não foram diminutas, pois a percentagem 
de diminuição de homens ou de mulheres é em 
cada concelho o dobro da sua contraparte. Tam-
bém no que importa à faixa etária, as diferenças 
são consideráveis pois se em Arouca são os que 
têm idades entre os 35 e os 54 anos que mais 
recuam, em Vale de Cambra é na faixa anterior 
(25-34) que se verifica a maior diminuição. O 
mesmo exercício se poderia fazer para o tempo 
de inscrição e para as habilitações, mas o que 
aqui mais importa é salientar que mesmo com 
uma população semelhante e um número pró-
ximo de desempregados, dois concelhos vizi-
nhos e que, naturalmente, interagem entre si, 
apresentam desenvolvimentos muito diferentes 
daqueles números. E esta é uma característica 
que poderíamos acrescentar às que referi no 
terceiro parágrafo: as diferenças de sub-região 
para sub-região e de concelho para concelho.

Sem se conhecer a realidade, seja a longín-
qua seja a próxima não poderemos encontrar 
as boas soluções.

Os tempos que correm obrigam-nos a ser 
ágeis e a romper as formas tradicionais de pen-
sar e de agir. O número de desempregados que 
existem nestes dois concelhos não é suficiente 
para as necessidades das empresas e alguns 
apresentam características que tornam mais 
difícil a sua empregabilidade (habilitações esco-
lares, idade, outras).

Compete a todos (IEFP, empresas e associ-
ações empresariais, autarquias) esgotar todas as 
respostas possíveis: requalificar os menos quali-
ficados, dar uma oportunidade aos mais velhos, 
cooperar em soluções de transporte que permita 
que pessoas de outros concelhos venham traba-
lhar para Arouca ou para Vale de Cambra.

Todas as grandes caminhadas se iniciam 
com um primeiro passo e esse pode ser o 
do conhecimento da situação e está dado. 
Porém, se queremos que de facto a cami-
nhada aconteça é preciso tomar as boas de-
cisões. Da nossa parte, estamos disponíveis, 
como sempre, para articular com todos os 
parceiros e para, no limite das nossas pos-
sibilidades, responder a este desafio.

Vamos a isso.
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Empresas e Empresários
Respostas às nossas questões

Desafios ao Pleno Emprego
Num momento em que os vários setores se debatem com a falta de mão-de-obra, 
começa a ser problema e será, muito em breve, um fator “limitativo ao crescimen-
to” que se tornará “permanente” no futuro, dado o envelhecimento da população. 
A AECA convidou empresas dos diversos setores de atividade, lançando as perguntas 
e obtendo as respostas:

empresa dedicava-se à produção de quadros de 
comando, painéis de controlo e sistemas de reco-
lha de leite eletromecânicos. 

Atualmente, a TECNOCON é constituída por 
83 Colaboradores, tendo 33% destes o nível de 
qualificação VI ou Superior, está dotada de en-
genharia competente para o estudo, projeto, e 
produção de novos equipamentos de controlo, 
sistemas de monitorização e comando, informati-
zação dos sistemas de recolha de leite, atingindo 
a marcação CE, e mantendo também a execução 
de todos os trabalhos elétricos, eletrónicos e de 
outras áreas necessárias a uma implementação 
eficiente.

Redes de energia MT e BT passam também a 
fazer parte da atividade. Tecnologias associadas 
ao ambiente, quer na captação de energia, quer 
no tratamento de efluentes, acrescem aos siste-
mas de captação e tratamento para a produção 
de água potável.

Estes equipamentos e instalações que inicial-
mente eram concebidos principalmente para a in-
dústria alimentar, bebidas e química, viram o seu 
campo de aplicabilidade alargado para a gene-
ralidade dos setores de atividade, tais como, têx-
til, madeira, farmacêutica, etc.

A missão da TECNOCON 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 hu-

TECNOCON
António Moreira

“A TECNOCON é 
uma empresa criada 
em 1989 e iniciou a 
sua atividade propria-
mente dita, já em insta-
lações próprias, no iní-
cio do quarto trimestre 
de 1991, onde a com-
petência e a experiên-
cia dos seus técnicos, 

adquirida ao longo dos anos, tem sido um dos 
fatores de sucesso para o seu crescimento sus-
tentado.

Sediada em Codal, Vale de Cambra, tem 
como atividade principal a automação indus-
trial que inclui o desenvolvimento e produção de 
soluções para automação e controlo de processos 
industriais, projeto e montagem de infraestrutu-
ras elétricas, assistência técnica e comercialização 
de componentes industriais.

A TECNOCON, para além da sede em Vale 
de Cambra, possui uma delegação nos Açores, 
em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. 

Está também presente no Brasil, desde 
2013, através da sua associada ARSOPI -       
BRASIL, que tem como objetivo atender as 
várias áreas de negócio no mercado brasileiro.

A sua génese está associada ao departamento 
de automação da ARSOPI, onde nasceu, cresceu e 
por razões desse mesmo desenvolvimento surgiu 
a necessidade de se autonomizar. Inicialmente a 
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manos, motivação, formação permanente, recru-
tamento de técnicos qualificados com elevada 
produtividade.

Para a TECNOCON o mercado externo já é o 
mais relevante, tendo trabalhos já executados em 
todos os continentes, nos mais diversos setores 
de atividade.

- Quais as dificuldades em encontrar mão 
de obra disponível? 

Na região onde nós nos inserimos, como todos 
sabemos, a escassez de mão de obra qualifica-
da na área da metalomecânica e elétrica é uma   
preocupação, onde a procura e a oferta se encon-
tram totalmente desajustadas.

A TECNOCON tem, de alguma forma, ultrapas-
sado essas dificuldades pelas condições que ofe-
rece, pelo privilégio decorrente, da sua casa mãe 
ter um Centro de Formação Profissional, onde são 
ministrados cursos de mecatrónica e onde, no fi-
nal dos mesmos, pode recrutar sempre alguém.   

- Que estratégias adotaram para colmatar 
esta falta de mão de obra? 

Como é do conhecimento geral, a oferta de 
mão de obra qualificada no nosso concelho é 
insuficiente, assim como nos limítrofes, por isso 
sentiu-se a necessidade de a recrutar onde ela 
existe.

A localização da empresa, com vias de acesso 
razoáveis, e acima de tudo a imagem da TECNO-

CON no mercado, tem ajudado. 
- Que estratégias poderão ser implementa-

das futuramente? 
No futuro muitas profissões atuais poderão 

acabar, mas pensamos que as da metalomecânica 
e elétrica/eletrónica ainda vão ter muitos anos de 
vida.

Com o aparecimento dos novos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais “CTSP” irão aparecer recur-
sos teoricamente mais qualificados, mas não ficará 
uma franja de qualificações ainda mais insuficiente?

Hoje em dia, na procura dos cursos de formação 
os jovens ainda não olham muito para a qualidade 
da profissão, olhando pouco para o nível de empre-
gabilidade e condições oferecidas para estes empre-
gos.

Há uma necessidade de mudar mentalidades 
e dos governos olharem, regionalmente, para a 
procura e ofertas de emprego de forma a au-
torizarem cursos de formação nas áreas mais 
necessárias.

Durante algumas décadas Portugal foi um 
País, essencialmente, virado para a emigração, 
com os problemas demográficos atuais e fu-
turos, provavelmente esta situação poderá ser 
revertida e temos de olhar para os imigrantes.
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A ADEGA SOARES – CHURRASQUEIRA
José Santos

A Adega Soares - 
Churrasqueira (António 
Francisco dos Santos), 
fundada em 1964, em 
Vale de Cambra, uma 
casa típica, dedicada 
à cozinha tradicional 
e “sabores caseiros”, 
com raízes familiares, 
tem investido ao longo 

destes anos, aumentando também o seu espaço, 
com capacidade de sala para 160 pessoas e es-
tendendo à explanada, 200 pessoas. Emprega 
dezena e meia de trabalhadores.

- Quais as dificuldades em encontrar mão 
de obra disponível?

No setor da restauração há uma grande es-
cassez de mão de obra qualificada que coloca 
problemas na qualidade da nossa oferta e até ao 
nível do desenvolvimento das empresas e dos 
negócios atuais e futuros investimentos. Neste 
setor os horários de trabalho não facilitam a con-
ciliação com a família. São horários que implicam 
feriados e com ritmos intensos. Mas também, 
neste ramo, há cargos que abarcam pessoas com 
altíssimas qualificações, e há lugar para todos. 

- Que estratégias adotaram para colmatar 
esta falta de mão de obra?

Somos uma equipa e trabalhamos como tal, 
pelo rigor e profissionalismo, tanto no serviço 
de sala como de cozinha. A gerência tenta ser 
cordial com os trabalhadores. Tenta motivar as 
pessoas, facilitando certos dias que necessitem, 
para uma maior conciliação familiar. A título de 
exemplo, com o acordo de todos, trabalhamos 
durante o mês de dezembro todo, encerrando 
na véspera e dia de natal e na véspera e dia de 
ano novo, para que todos possamos estar com 
as nossas famílias. Na cozinha temos dois turnos 
rotativos.

- Que estratégias poderão ser implemen-
tadas futuramente?

Há muito talento em Portugal, até que os 
nossos trabalhadores brilham lá fora…. Temos 
que reconverter estes talentos em Portugal. 
Veja-se que agora muita gente quer ir para 
chefe de cozinha, que passou a ser uma profis-
são muito atrativa. Neste setor temos que nos 
profissionalizarmos mais e mais. As escolas de-

vem formar para “dentro de portas”. O proble-
ma de mão de obra qualificada é um problema 
que vai demorar tempo a solucionar e que passa 
eventual por criar mais vagas nas escolas, mais 
formação, migração ou até requalificação das 
pessoas. Precisamos que as pessoas que são da 
região fiquem a trabalhar na região e começa 
logo pelos estágios. Por um lado tem que haver 
aumento de alunos e maior integração na comu-
nidade local.

CAVADINHA
Henrique Sousa

Empresa fundada 
em 1946, no centro de 
Arouca, dedicada ao 
comércio de bens ali-
mentares, atualmente 
aliada ao Meu Super 
com dois estabeleci-
mentos em Arouca e 
Vale de Cambra. Entre 
as duas lojas (e a em-

presa do grupo, Districavadinha), emprega mais 
de 50 trabalhadores.

- Quais as dificuldades em encontrar mão 
de obra disponível?

Há vários fatores que reduzem a oferta de tra-
balho nesta área de negócio, nomeadamente o 
aumento do nível de escolaridade e jovens cada 
vez mais ambiciosos. Temos também consciên-
cia que o nosso horário de trabalho, organizado 
por forma a abranger os sete dias da semana 
(com folgas rotativas) seja um entrave à procu-
ra. No entanto, esta é uma realidade dos dias de 
hoje em Portugal (ao contrário de outros países 
europeus), e não prevemos que se vá alterar. É 
necessário organizar-se familiarmente para esta 
realidade. 

- Que estratégias adotaram para colmatar 
esta falta de mão de obra?

No passado, as candidaturas espontâneas 
colmatavam as necessidades de pessoal. Atual-
mente, com a redução das mesmas, as redes so-
ciais são uma ferramenta valiosa para chegar a 
mais candidatos.

- Que estratégias poderão ser implemen-
tadas futuramente?

Atualmente proporcionamos aos nossos co-
laboradores algumas regalias sociais que consi-
deramos justas, e acima da média nos dias que 
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correm. Investimos constantemente na melhoria 
das condições de trabalho dos nossos colabora-
dores.

Entendemos que as creches (e empresas de 
OTL) se têm de adaptar aos dias de hoje, no-
meadamente no alargamento de horários e ma-
nutenção da atividade durante todo o ano, não 
encerrando para período de férias.

Embora tenhamos uma equipa coesa, temos 
necessidade de mais pessoas para trabalharem 
connosco. No entanto, temos a noção de que o 
setor do comércio vai ser cada vez mais preteri-
do para a indústria, tendo em conta os horários 
praticados em cada um destes setores.

VIEIRA DA SILVA & IRMÃOS, LDA.
António Silva

A VIEIRA DA SILVA 
& IRMÃOS, LDA. é uma 
empresa direcionada 
para o setor transforma-
dor de madeiras. A sua 
atividade foca-se desde 
1979 à exploração flo-
restal, madeira serrada, 
produção de paletes e de 
todo o tipo de artefactos 

em madeira e seus derivados. 
É uma empresa familiar situada no Polo In-

dustrial da Lameira, concelho de Arouca, que se 
tem focado, ao longo dos anos, numa melhoria
tecnológica constante, com o objetivo de responder 
aos diversos mercados e indústrias, tanto nacional, 
como internacional, através de produtos extrema-
mente sustentáveis e recicláveis, numa busca cons-
tante de mais e melhores resultados! 

- Quais as dificuldades em encontrar mão de 
obra disponível?

A escassez de mão-de-obra é uma realidade que 
enfrentamos, principalmente nas “áreas experimen-
tais”, nomeadamente, aquelas que são abrangidas 
pelos cursos profissionais. Deparamo-nos, ao longo 
dos anos, com uma carência a este nível e muitas 
vezes aquela que está disponível é assimétrica à 
que as empresas da região necessitam. 

No último ano, por exemplo, foi notório o quão 
frágil está o setor das madeiras. Vimo-nos numa 
situação extrema de falta de mão-de-obra qualifi-
cada e não qualificada para intervir de forma rápida 
e eficaz na extração de matéria-prima, na limpeza 
das áreas ardidas e das faixas de segurança contra 

incêndios.
Esta escassez ameaça e coloca em causa o cresci-

mento sustentado das empresas, levando a que se 
adie investimentos e impeça o ataque a novos mer-
cados.

- Que estratégias adotaram para colmatar 
esta falta de mão de obra?

Focamo-nos inicialmente em contactar centros 
de formação, conhecer a oferta formativa existente 
e saber junto das escolas quais os cursos disponibi-
lizados e lecionados. É difícil encontrar no sistema 
educativo da região cursos direcionados ao setor 
das madeiras, nomeadamente, manobradores de 
máquinas; Técnicos de manutenção de máquinas; 
Gestão da produção, entre outros. 

A estratégia, em parte, passou e passa por con-
tratar mão-de-obra não especializada e dar-lhe for-
mação diretamente na empresa.

Noutro sentido, procuramos investir na subcon-
tratação.

- Que estratégias poderão ser implementadas 
futuramente?

Na nossa ótica e sendo a nossa região caracteriza-
da por uma indústria maioritariamente transforma-
dora será pertinente que o setor político e educativo 
se relacione mais com a realidade das empresas. 
Entendemos que neste momento as ofertas educa-
tivas de escolas e centros de formação não estão 
em sintonia com as necessidades laborais da região. 
Para colmatar esta lacuna seria importante a criação 
de relações estruturadas e experimentais entre o 
ensino e as empresas de modo a que estes criem e 
formem jovens em conjunto para os seus quadros, 
num sentido base: formação nas escolas e ação nas 
empresas.

JPM INDÚSTRIA
Comendador José Paulo Silva

A JPM Indústria, fun-
dada em 1994, é um 
player no sector da In-
tralogística Industrial, 
atuando em mais de 
40 geografias, apos-
tando na engenharia, 
tecnologia e inovação, 
como fatores diferenci-
adores no desenvolvi-

mento da sua atividade. Contando atualmente 
com uma equipa de mais de 120 colaboradores, 
o foco da sua atividade encontra-se no desen-
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volvimento, produção, instalação, comissiona-
mento e manutenção de equipamentos e siste-
mas intralogísticos, industriais, assim como, no 
desenvolvimento e implementação de projetos 
industriais chave-na-mão.

- Quais as dificuldades em encontrar mão 
de obra disponível?

A dificuldade em encontrar mão de obra dis-
ponível e adequada é forte, nomeadamente             
técnicos de robótica, eletricidade, metalomecâni-
ca, programação, soldadura, etc. Em nossa 
opinião as dificuldades sentidas podem dividir-
-se em três dimensões:

a) à baixa canalização de jovens para serem 
formados nas áreas técnicas relacionadas com a 
indústria e à baixa atratividade geral que a in-
dústria ainda tem, em especial a metalomecâni-
ca;

b) falta de oferta no mercado de arrenda-
mento e compra de casa, baixa atratividade da 
cidade para atrair e reter talento de mão de obra 
qualificada e ausência de meios de transporte 
do centro da cidade para as zonas industriais;

c) zonas industriais que não são geridas en-
quanto tal, não sendo promovidos serviços que 
facilitem a vida das pessoas e das empresas tais 
como serviços de segurança, infantários, centros 
de fitness, formação, etc. A própria atratividade 
e dimensão da área industrial deveria ser alvo 
de maior ambição, à luz do que de melhor se faz 
no mundo industrializado.

- Que estratégias adotaram para colmatar 
esta falta de mão de obra?

A JPM tomou a opção de colocar debaixo 
da sua alçada a responsabilidade de formar os 
técnicos de que mais necessita. Para tal criou a 
Academia JPM, área funcional que se encarrega 
de preparar e ministrar a formação aos seus téc-
nicos, em regime 100% autofinanciado.

A Academia JPM procura fazer uma abor-
dagem distinta à temática da formação, através 
de uma conjugação diferente entre as dimen-
sões teórica e prática e associando-as ambas 
a componentes comportamentais, de modo a    
obter eficácia na obtenção de competências com 
eficiência do tempo utilizado na formação.

- Que estratégias poderão ser implemen-
tadas futuramente?

Além da colmatação das três dimensões de 
falhas que fazem existir pouca oferta de mão 
de obra? Algumas estratégias demoram tempo 
a surtir efeito pelo que já deveriam de ter sido 

implementadas há vários anos atrás. O tempo 
passa rápido e os fatores de competitividade 
da indústria devem ser trabalhados de forma 
planeada/ estratégica e não reativa. As indús-
trias têm de ter mão de obra qualificada à dis-
posição sem que para isso tenham de gastar os 
seus recursos. Assim, criar centros de formação, 
altamente profissionalizados, dedicados às ne-
cessidades das indústrias implementadas (ou a 
implementar) nos respetivos municípios. Além 
de acesso a mão de obra, as industriais devem 
ter facilitado o seu relacionamento com os cen-
tros de saber. Maior apoio para o estabelecimen-
to das relações e simplificação dos processos po-
dem facilmente traduzir-se num elevado nível 
de resultados.

CONSTRUÇÕES
FERNANDO SOARES FERREIRA
Sr. Fernando S. Ferreira

A Construções Fernando Soares Ferreira, S.A., é 
uma empresa de referência no setor da construção 
civil. Constante de um crescimento sustentado, ao 
longo de 25 anos.

O sócio gerente começou por exercer a sua ativi-
dade em 1974, com serviços de trolharia, evoluindo 
para Construções Fernando Soares Ferreira, Lda. em 
1989.  Estabeleceu-se no mercado com Natureza Ju-
rídica Sociedade Anónima em 2004.

Tem a sua sede estabelecida nas próprias insta-
lações, situada na Rua do Alto Vale de Pereiras, 278, 
em Vale de Cambra.

As atividades da Construções Fernando Soares 
Ferreira, S.A., traduzem-se na execução de moradias 
unifamiliares e multifamiliares, edifícios públicos e 
industriais, centros escolares, reabilitação de todo o 
tipo de infraestruturas.

A competência dos seus colaboradores na execução 
dos diversos trabalhos, aptidão e trabalho de equipa 
são motivos de orgulho para o mercado, reconhecen-
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do a empresa como fidedigna e de confiança.
- Quais as dificuldades em encontrar mão de 

obra disponível?
Muitas dificuldades, daqui a uns anos não há nin-

guém que queira trabalhar na construção, e depois da 
crise ainda se nota mais, os trabalhadores que estão 
no desemprego não querem trabalhar, uma vez que, 
estão a ganhar sem fazerem nada.

- Que estratégias adotaram para colmatar esta 
falta de mão de obra?

Procuramos outras empresas no mesmo ramo, e 
que têm menos serviço, ou seja, subempreitamos.

- Que estratégias poderão ser implementadas 
futuramente?

Não sabemos bem, mas temos de analisar com 
rigor o que se passa, porque o problema é Europeu.

ARTEFITA
Gonzaga Oliveira

A ARTEFITA procura desde 1995 a inovação 
contínua e para isso conta com uma equipa que 
tem vindo a aumentar, conciliando experiência e 
juventude, num processo de permanente quali-
ficação técnica de excelência e de vanguarda.

Dispomos duma infra-estrutura  de 3 mil me-
tros quadrados com capacidade produtiva ins-
talada: máquinas de urdir, diferentes tipos de 
teares (incluindo Jacquards), máquinas de tingir, 
calandras, máquinas de estampar (serigrafia e 
sublimação), máquinas de corte (incluindo laser 
e ultrassom), máquinas de soldar por ultrassom, 
e ainda, uma secção de costura e montagem.

Criamos valor, exportando os nossos produ-
tos para mais de 30 países na Europa, África, e 
América, subdivididos em três marcas, ARTEFITA, 
KNOT e ARCTIC, o que representa 85% do vo-
lume de negócios.

Com o nosso Know-how, garantimos altos 
níveis de conformidade com as expectativas 

e exigências dos nossos clientes e com a le-
gislação, cumprindo os requisitos técnicos e as 
normativas internacionais, procurando reduzir a 
nossa pegada ecológica.

É para nós objectivo incontornável a manuten-
ção de relações comerciais próximas, firmes e 
duradouras, e para isso proporcionamos respos-
tas que efectivamente solucionem os problemas 
dos nossos clientes e vão de encontro às suas 
necessidades.

- Quais as dificuldades em encontrar mão 
de obra disponível?

A ARTEFITA tem prosseguido o seu caminho 
de crescimento constante desde a sua fundação 
em 1995, com o correspondente reforço do 
quadro de pessoal. No presente, e no que se 
refere à captação de recursos humanos, a AR-
TEFITA depara-se com a seguinte conjugação de 
dificuldades:

• Reduzida oferta em termos globais;
• Numa época em que a propagação de ca-

nais de recrutamento é imensa, a quantidade de 
respostas às vagas disponibilizadas e candidatu-
ras espontâneas é bastante limitada;

• Inadequação dos candidatos/ profissionais;
• Não pretendendo ignorar-se as naturais ne-

cessidades de adaptação, a verdade é que parte 
significativa dos candidatos revela algum tipo de 
incompatibilidade: distâncias residência-empre-
sa, pretensões salariais pouco realistas, inade-
quação do perfil de competências, falta de dis-
ponibilidade para horários flexíveis e, já noutra 
dimensão, pouca predisposição percebida para 
investir em vínculos relativamente duradouros 
– que em algumas funções especializadas são 
indispensáveis para que se potencie a aprendi-
zagem e a consolidação do desempenho;

• Falta de oferta especializada;
• Considerando a especificidade técnica do 

nosso sector de actuação, temos ainda a dificul-
dade de não existir oferta para algumas áreas 
operacionais específicas/ especializadas (que 
podem exigir anos para consolidar competên-
cias).

- Que estratégias adotaram para colmatar 
esta falta de mão de obra?

No presente, estamos a evoluir para além da 
divulgação de oportunidades de contratação e 
da reformulação de conceitos e práticas de in-
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tegração de novos funcionários (já quando se 
concretiza um recrutamento). Temos em im-
plementação um trabalho de “Employer Bran-
ding” visando reforçar a nossa atractividade 
como entidade empregadora. É um trabalho inte-
grado na comunicação de Marketing da empresa 
e passa por algumas acções de comunicação di-
rectas mas também, e fundamentalmente, pelo 
reforço de práticas de relações públicas dirigidas 
à comunidade envolvente (de que são exemplo 
alguns protocolos com instituições de ensino e o 
apoio a eventos desportivos).

- Que estratégias poderão ser implemen-
tadas futuramente?

Em termos de futuro, prevemos e/ ou admiti-
mos investir nas seguintes medidas:

• Employer Branding: Reforço de parcerias 
com as instituições de ensino secundário e ou-
tras acções de RP.

• Acções de Marketing Interno/ Employee 
Branding, visando reforçar a capacidade dos 
actuais elementos da equipa de se assumirem 
como promotores da empresa.

• Programas de formação próprios em articu-
lação com entidades oficiais.

• Acções de formação, consciencialização, e 
melhoria interna tendentes a reforçar a nossa 
adequação e atractividade para as gerações 
mais novas, que, naturalmente, procuram pers-
pectivas de realização pessoal e profissional 
diferentes das que motivam ou motivaram 
pessoas mais velhas e com uma ideiais de re-

alização pessoal diferentes (nem melhores nem 
piores, apenas diferentes e, por isso mesmo, a 
exigir adequação).

SDD SOLUÇÕES EM MADEIRA
Marcelo Soares

A SDD Soluções em Madeira é uma empresa, 
de Arouca, que irá celebrar 25 anos de existên-
cia já em 2019. Com um Know-How alargado 
no sector da carpintaria e mobiliário, fabricamos 
todo o tipo de soluções em madeira e derivados, 
sempre, à medida das necessidades dos clientes, 
para: habitação, hotéis, espaços comerciais,                                                                           
clínicas, farmácias, agências bancárias, centros 
sociais, creches e estabelecimentos de ensino.

Toda esta variedade de ofertas resulta da fle-
xibilidade do nosso sistema produtivo, que une 
de uma forma harmoniosa, toda a experiência e 
qualificação dos nossos recursos humanos, aos 
mais modernos equipamentos industriais. Utili-
zamos todo o tipo de materiais na construção 
das carpintarias e mobiliário, fazendo sempre 
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um controle rigoroso da qualidade, desde o 
aprovisionamento, ao fabrico, entregas e monta-
gem final em obra, permitindo-nos assim, atin-
gir níveis elevados em termos de acabamentos, 
funcionalidade, resistência, ergonomia e design. 

Trabalhamos essencialmente no mercado na-
cional, sendo que mantemos debaixo de olho a 
internacionalização. Com a entrada, em 2018, 
de mais 7 elementos, somos nesta altura uma 
família de 41 pessoas, que esperamos continue 
a crescer.

 - Quais as dificuldades em encontrar mão 
de obra disponível?

 Com a forte quebra no mercado da construção 
civil no período de 2008 a 2013, as empresas 
tiveram muitas dificuldades em manterem a 
capacidade produtiva instalada, houve necessi-
dade de reajustar as estruturas à procura e com 
isso um aumento significativo do desemprego. 

Esta dificuldade em manter o emprego forçou 
muita mão de obra qualificada a procurar outros 
destinos e a emigrar, deixando o país e Arouca 
em particular, com parcos recursos. Ora, com 
esta retoma do mercado não há, nesta altura, 
resposta às imensas solicitações das empresas. 
Nos últimos 12 meses admitimos cerca de 10 
pessoas, na sua quase totalidade, sem qualquer 
experiência na área, pois temos aberto vagas 
para pessoal especializado, em diversas áreas, 
que ficam frequentemente por preencher.

 - Que estratégias adotaram para colmatar 
esta falta de mão de obra?

 Como forma de colmatarmos esta falta de 
mão de obra especializada temos tomado diver-
sas medidas das quais destaco as seguintes 3:

 · Apostamos na contratação de pessoal não 
especializado, dando de seguida, dentro e fora 
de portas, a formação específica para cada cate-
goria que pretendemos preencher. Só formando 
os nossos próprios quadros temos conseguido 
continuar a crescer.

· Apostamos na contratação de pessoal do 
sexo feminino (não muito comum na nossa área 
de trabalho), onde passamos de 1 funcionária 
para 6 nos últimos 2 anos, aposta esta que da-
mos como ganha, temos tido uma muito boa 
adaptação e bons resultados.

· Por fim, investimos em novos equipamen-
tos e automatização do sistema produtivo, 
como meio para aumentarmos a capacidade de 
produção de uma forma menos dependente da 
mão de obra.    

 - Que estratégias poderão ser implemen-
tadas futuramente?

 Penso que o problema da falta de mão de 
obra, que afecta as nossas empresas, deve ser 
motivo de extrema preocupação para os respon-
sáveis autárquicos assim como tem sido para a 
AECA. Arouca é um concelho disperso e com uma 
densidade populacional baixa, se não incenti-
varmos a fixação da população e especialmente 
dos jovens, vamos começar lentamente a assis-
tir a uma deslocalização de algumas empresas 
na busca de satisfazerem a sua necessidade de 

A Farmácia Matos encontra-se sediada no coração de Vale de 
Cambra há 88 anos. A sua gestão conta com a terceira geração 
da família para inovar e se adaptar às novas exigências do mer-
cado. Em conjunto com uma equipa de 9 elementos servem os 
Valecambrenses com profissionalismo, competência e simpatia 
de forma a proporcionarem um serviço de proximidade à comu-
nidade promovendo o seu bem-estar. 

Avª. Camilo T. de Matos, nr. 281 • 3730-240 Vila Chã • Vale de Cambra
256 472 690 • geral@farmaciamatos.com • farmaciamatos.com
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Malhadoura - Santa Eulália 4540-535 Arouca | Tel: +351 256 944 725 | Fax: +351 256 944 727 | fontes.ribeiro@mail.telepac.pt

Deu atenção a cada detalhe. Procurou a excelência.

Tornou todos os seus sonhos realidade.

E agora, a sua casa... é o espaço com que sempre sonhou.
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recursos humanos, entrando desta forma numa 
espiral recessivo que será difícil de inverter.

Devemos incentivar os jovens a enveredarem 
por áreas mais técnicas, ao nível do secundário 
e mesmo ao nível dos cursos de especialização 
tecnológica, de forma a que estes saiam do se-
cundário com uma formação adequada à oferta 
local. Desta forma teremos uma maior e melhor 
progressão na carreira destas pessoas. As áreas 
técnicas devem ser de acordo com a oferta e ne-
cessidades locais, penso que este estudo já foi 
efectuado pela CMA e AECA, no entanto ainda 
não teve efeitos práticos nos cursos profissionais 
a serem leccionados nas nossas escolas.

INOCAMBRA
António Augusto Silva

Esta Empresa foi constituída em Janeiro de 
2002, com a designação Social de António Au-
gusto Soares Silva – Unipessoal, Lda., sendo que 
em Junho de 2005 transformou a empresa numa 
sociedade por quotas e adotou a designação
atual, tem a sua sede em Vale de Cambra, e 
concentra a sua atividade na indústria me-
talomecânica.

Neste momento tem 72 trabalhadores, que 
se vão dividindo pelos países em que a Empresa 
desenvolve a sua atividade – Portugal, França, 
Suíça, Luxemburgo e Inglaterra.

A internacionalização do negócio, levou a que 
a InoCambra tivesse que criar Empresas em al-
guns destes países, de forma a suportar a sua 
atividade.

Em termos de faturação, o mercado nacio-
nal representa, de facto, a menor fatia, sendo 
aquele que menos contribui para os resultados 
da Empresa.

- Quais as dificuldades em encontrar mão 
de obra disponível?

As verbas que o Estado destina para apoiar 

a de formação nesta área da metalomecânica, 
são manifestamente inferiores às necessidades 
reais sentidas pelas Empresas deste setor de 
atividade.

Veja-se que no último ano, a maior parte das 
verbas disponibilizadas para cursos de formação 
profissional foram direcionadas para a área da 
restauração/turismo em detrimento do nosso 
sector, não obstante este ser cada vez mais ex-
portador, e estar a contribuir de forma positiva 
na dinamização da economia nacional.

Esta situação aumenta a dificuldade de encon-
trar mão-de-obra qualificada, sendo igualmente 
agravada pelo facto dos jovens procurarem mais 
facilmente áreas mais “limpas” e menos pesa-
das.

Por outro lado, também é verdade que o 
mercado já evoluiu tanto, que as empresas 
metalomecânicas hoje em dia têm máquinas 
e ferramentas de apoio aos trabalhadores, que 
minimizam o esforço, e que reduzem o risco dos 
acidentes de trabalho. O uso obrigatório de EPI’s, 
de máquinas e de ferramentas certificadas e a-
dequadas ao serviço que prestam, são claramente 
uma mais-valia para todos os trabalhadores desta 
área, ao garantirem a sua segurança.

- Que estratégias adotaram para colmatar 
esta falta de mão de obra?

Entretanto, de forma a correspondermos à  
exigência do mercado, e a cumprirmos os pra-
zos e a qualidade que assumimos, vemo-nos 
obrigados a sub-contratar Empresas do mesmo 
setor, ou a recorrer a mão-de-obra e traba-
lhadores independentes, através de Empresas 
especializadas.

Em paralelo tivemos que nos reinventar, 
através de processos de melhoria contínua que 
nos garantem a otimização dos recursos, na 
adoção das melhores práticas e metodologias 
de trabalho.

Este é um esforço a que nos obrigamos con-
tinuamente, e que nunca damos por concluído.

Nos últimos 2 anos a InoCambra investiu 
2,5M€ em máquinas e em robots, dotando as-
sim a sua produção com tecnologia de ponta. O 
mais recente destes investimentos diz respeito a 
uma “Trulaser 60 30 fibra 6000 2500”.

- Que estratégias poderão ser implemen-
tadas futuramente?

Apesar da modernização e desta indústria 
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e do nível salarial que é praticado, este setor 
continua a registar falta de mão-de-obra quali-
ficada. Na nossa opinião é urgente redefinir as 
políticas que o Estado tem assumido, na dotação 
das verbas que são alocadas à formação.

A InoCambra está em forte expansão e a cur-
to prazo vai investir mais 2M€ na criação de uma 
nova nave com 6.000 metros. O objetivo passa 
por criar mais e melhores condições, procurando 
assim aumentar a competitividade, não só em 
termos de capacidade de produção, mas tam-
bém em termos de qualidade e de inovação.

Por último, entendemos que é importante 
deixar, neste artigo, um desafio a todos os jovens 
que que ainda não sabem o que seguir, a pensar 
na nossa indústria enquanto perspetiva de car-
reira e de futuro. Procurem visitar as Empresas 
deste setor em Vale de Cambra, e talvez sejam 
surpreendidos com o facto de não trabalhamos 
apenas o ferro, o aço ou o inox. É congratulante 
perceber o reconhecimento que o nosso serviço 
tem tido além-fronteiras, tanto pela qualidade, 
como pela capacidade de inovar.

COLEP
Abílio Ferreira da Silva

Agradecendo o con-
vite para participarmos 
na 8.ª edição da Revis-
ta Encontros, começa-
mos por dar algumas 
notas sobre a Colep, 
empresa que integra o 
Grupo RAR há 18 anos.

A Colep foi fundada 
em 1965, em Vale de 

Cambra, iniciando com 40 trabalhadores. Pre-
sentemente emprega 2.399 pessoas em todo o 
mundo, das quais cerca de 1.000 na fábrica de 
Vale de Cambra.

A Colep ocupa uma posição de liderança no 
mercado mundial de produtos de higiene pes-
soal, cosmética, higiene do lar e de parafarmá-
cia de venda livre. Na Europa, para além da 
liderança no desenvolvimento, formulação e en-
chimento de produtos (contract manufacturing) 
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dos segmentos acima mencionados, a empresa 
também tem uma relevante atividade no fabrico 
de embalagens metálicas, sendo líder Ibérico na 
produção de embalagens industriais e um dos 
maiores fornecedores europeus de embalagens 
aerossol.

Desde 2010, a Colep é também o líder do 
mercado brasileiro de contract manufacturing 
de produtos de higiene pessoal e doméstica, 
através das empresas Colep Itatiba e Colep Lou-
veira.

Em 2013, a empresa alargou a sua atividade 
à América do Norte, através da aquisição de uma 
unidade industrial em Querétaro, México, e ao 
Médio Oriente, ao efetuar uma joint venture, em 
Sharjah, EAU, com o Grupo local Albatha, para a 
fabricação de produtos de base aerossol.

Também em 2013, a Colep estabeleceu uma 
Aliança Estratégica com a “One Asia Network”, 
uma associação composta pela Daizo Corpora-
tion, do Japão, a Pax Australia e a Asian Aerosols, 
da Índia. Esta Aliança, denominada “ACOA - the 
Alliance of Colep and One Asia”, que se traduz 
na partilha das melhores práticas e na transfe-
rência de conhecimento nas áreas da Inovação, 
Manufacturing e Supply-Chain, permite à Colep 
oferecer aos seus clientes uma plataforma mun-
dial para a implementação dos seus projetos e 
da sua produção.

A Colep dispõe de duas unidades industriais 
no Brasil e sete na Europa, a que se juntaram 

as unidades do México e Sharjah. Em conjunto 
com a “One Asia Network”, a empresa faz parte 
de uma rede de dezassete unidades industriais,        
situadas na Alemanha, Espanha, Polónia, Por-
tugal, Brasil, México, EAU, Índia, Japão, China, 
Tailândia e Austrália, que lhe permitem apoiar 
os seus clientes à escala global.

Abordando agora as principais linhas de atu-
ação no recrutamento, a Colep está regular-
mente presente em feiras de emprego e pro-
move ativamente parcerias com Universidades 
e Escolas. Nesta relação de proximidade com o 
meio académico, destacamos a atribuição anual 
do “Prémio de Mérito Colep” a alunos de dois 
estabelecimentos de ensino superior. Estes laços 
permitem agendar todos anos visitas de estudo 
a dezenas de alunos bem como a realização de 
Estágios Curriculares e de Projetos de Disser-
tação nas nossas instalações.

De referir, ainda, que na Colep temos grande 
abertura a candidaturas espontâneas por via 
digital e as portas abertas para quem quiser 
apresentar candidatura presencialmente.

Para suscitar interesse de candidatos com 
o perfil requerido, utilizamos cada vez mais os 
meios de comunicação em rede, como o linked-
in e recorremos a empresas de consultoria espe-
cializada.

No processo de seleção, são aplicadas me-
todologias de avaliação adequadas a cada per-
fil para garantirmos sucesso na integração de 

Arouca
Avenida 25 de Abril - 4540-102 Arouca
Telefone 256 940 060
Email arouca@creditoagricola.pt
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novos colaboradores.
Um elemento crucial em todo o processo é 

a comunicação da nossa proposta de valor aos 
candidatos. Nesta fase, deixamos claro a opor-
tunidade de integrar uma empresa internacional 
de sucesso e em crescimento, orientada por va-
lores e princípios éticos que privilegia o respeito, 
a excelência e a responsabilidade social.

O acesso a vários benefícios, com destaque 
para os Clínico-Sociais e aos meios de desen-
volvimento pessoal e profissional, nomeada-
mente através da Colep Academy, são também 
informações relevantes que partilhamos com os 
candidatos.

POLISPORT
Inês Brandão

O Grupo Polisport 
fundado em 1978, sur-
giu da paixão do nosso 
CEO pelo mundo das 
duas rodas.

Tendo como foco a 
internacionalização, a 
inovação e a qualidade 
do serviço, o Grupo tor-
nou-se uma referência 

mundial na área dos componentes em plástico 
para as bicicletas e motos. Exporta para mais de 
60 países nos 4 continentes e tem registado, ao 
longo dos anos, fortes índices de crescimento.

O Grupo conta atualmente com 6 empresas 
e tem cerca de 350 colaboradores, em Portugal. 
Tem, ainda, presença internacional no Brasil.

Estes 40 anos de estória fazem-se com Pes-
soas e é pelo seu talento, dedicação e paixão 
que se devem todas as nossas conquistas. E é 
sobre o Talento que fui desafiada a dar o nosso 
testemunho.

Sente-se a escassez de mão-de-obra quali-
ficada e há que definir estratégias claras de 
Atração, Vinculação e Desenvolvimento e até de 
Desvinculação dos colaboradores. 

Começando pela área da «Atração do Ta-
lento», realço, em primeiro lugar, a importância 
de todo o trabalho relacionado com a «brand 
awareness/recognition». Darmos a conhecer 
quem somos, o que fazemos, como fazemos. 
Contarmos os nossos sucessos, as nossas con-

quistas, partilharmos experiências utilizando 
ferramentas como o «Youtube», o «Facebook», 
o «Linkedin». Cada vez mais, os candidatos se 
interessam por conhecer a empresa que pode 
vir a ser sua empregadora e, esta partilha nas 
redes sociais, facilita o processo do «Employer 
Branding».

O site da empresa é, também, um veículo que 
utilizamos para a divulgação das oportunidades, 
procurando que clientes conhecedores dos nos-
sos produtos venham a ser colaboradores o que, 
para determinadas áreas técnicas, se tem tor-
nado uma mais-valia notória.

Parcerias com o I.E.F.P., Escolas, Universidades 
e Institutos de investigação traduzidas na par-
ticipação em Feiras de Emprego, Visitas Guiadas, 
Projetos, Estágios e outras Iniciativas têm-se 
também revelado muito profícuas.

Relativamente à 
«Vinculação e De-
senvolvimento», ou 
seja, a forma como 
procuramos manter 
os nossos colabora-
dores motivados e 
apaixonados pelo 

que fazem, dedicamos a nossa atenção logo na 
fase do «Onboarding». Programamos os aco-
lhimentos com as diversas áreas; entregamos 
o nosso «Welcome Kit». Garantimos, ao fim de 
alguns meses, um feed-back formal com a che-
fia direta. Procuramos proporcionar a formação 
inicial necessária. E, sobretudo, preocupamo-nos 
em melhorar sistematicamente todo o processo, 
com base nos resultados dos inquéritos a todos 
os novos colaboradores.

Celebramos determinadas datas, assinalando 
pequenos momentos como, por exemplo, o «Dia 
da Mulher» o «Dia de São Valentin», o «Dia da 
Bicicleta», mas também organizamos eventos 
memoráveis como é o caso do «Polisport Group 
Day», a nossa festa anual de celebração de suces-
sos e de definição de estratégias para o novo ano.

Proporcionamos médico de medicina preven-
tiva e curativa em dias pré-agendados no mês.

O patrocínio de atividades desportivas como 
é o caso dos jogos de futebol, a comparticipação 
de despesas na prática de ginásio e organização 
de outros eventos são igualmente uma forma 

Arouca
Avenida 25 de Abril - 4540-102 Arouca
Telefone 256 940 060
Email arouca@creditoagricola.pt
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de fomentarmos o espírito de equipa entre os 
colaboradores e de promovermos a sua saúde.

Numa outra vertente, assinalamos a che-
gada de bebés com um pequeno presente que 
proporcionamos às futuras mamãs e oferecemos 
a cada bebé uma cadeira de automóvel.

Preocupados com o bem-estar de todos, pro-
tagonizámos o «Projeto Flex», em 2016, que cul-
minou com a atribuição de um seguro de vida e 
de saúde àqueles que, no Grupo, vão perfazendo 
3 anos de antiguidade. Outro compromisso assu-
mido pela Administração, já há muitos anos, é a 
distribuição de parte dos lucros de cada empresa 
pelos seus colaboradores.

Temos efetuado uma aposta crescente na co-
municação interna com a criação de um modelo 
de painel de comunicação transversal a todas as 
empresas do grupo, para divulgação de infor-
mação estratégica, legal, institucional e de res-
ponsabilidade social. Neste sentido, tem havido 
uma crescente dinamização da nossa intranet 
com a divulgação da participação em Feiras e 
outros eventos, o lançamento de novos produ-
tos, a criação de fluxos internos de passagem 
de informação, etc. Esta aposta na comunicação 
tem ajudado a fortalecer entre os colaboradores 
o sentido de pertença e orgulho pelas nossas 
marcas e produtos.

Estamos ainda comprometidos com o desen-
volvimento das nossas equipas e apostamos no 
Recrutamento Interno, incentivando a mobili-
dade funcional inter e intra empresas do Grupo, 
dando possibilidades de progressão.

Temos, também, apostado, cada vez mais 
no desenvolvimento das «soft skills» e das 
competências de liderança em todos os níveis 
da nossa estrutura, procurando criar ambientes 
possibilitadores de boas relações interpessoais, 
trabalho de equipa, gestão e liderança.

Nos nossos planos atuais pretendemos, ain-
da, desenvolver ações no sentido do «empower-
ment» das equipas, trabalhando, com as várias 
Direções, em projetos com vista ao seu desen-
volvimento e, mais especificamente, no âmbito 
da Gestão de Carreiras.

Por fim, e por forma a cobrir todo o ciclo de 
permanência do colaborador connosco, temos 
dado cada vez maior atenção ao processo de 
offboarding, ou seja, ao momento de desvincu-
lação do colaborador. É importante recolhermos, 
na «entrevista de desligamento», os motivos 
que o levaram a optar por um percurso profis-
sional alternativo. Sentirmos o porquê desta de-
cisão e podermos aprender com isso.

Quando a decisão de saída é da empresa é 
importante, também, analisarmos de que forma 
podemos apoiar quem está a sair e porque é 
que o processo de integração ou recrutamento 
terá falhado.

Concluindo, a sustentabilidade de uma em-
presa de sucesso e excelência passa obrigato-
riamente por uma gestão cada vez mais atenta 
dos seus talentos e exige uma estratégia que 
permita atrair, desenvolver, reter e fidelizar os 
melhores.

ARSOPI
Álvaro Pereira

A Arsopi, S.A. empresa líder da Metalurgia e 
Metalomecânica no concelho de Vale de Cambra, 
concebe, produz e monta equipamentos em aço 
inoxidável, aço carbono, aço clad, aço duplex, 
titânio, alumínio e outros materiais para as áreas 
de lacticínios, vinhos e outras bebidas, química e 
petroquímica e também para offshore.

O sector da Indústria Metalúrgica e Me-
talomecânica é um sector com grande peso e 
importância na estrutura económica da região 
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atendendo à sua dimensão, à capacidade de  
criação de emprego, ao dinamismo evidenciado 
e à importância que algumas das suas unidades 
revelam no topo da indústria nacional. O sector 
caracteriza-se ainda pela elevada componente 
tecnológica que apresenta, pela sua importância 
estratégica para a indústria nacional resultante 
do posicionamento detido na sua cadeia de va-
lor e também por uma significativa diversidade 
de produções (construção metálica, embalagens 
metálicas, etc.).

Aliado a este importante posicionamento 
económico, o sector ao nível da região revela 
um forte potencial de desenvolvimento futuro 
assente em sólidas estruturas existentes e numa 
assinalável presença nos mercados externos. 

As carências de trabalhadores qualificados, 
apontadas pelos empresários situam-se ao 
nível de soldadores e caldeireiros, técnicos de 
manutenção, litógrafos (para a área das em-
balagens), designers gráficos e operadores de 
máquinas. As soluções para este problema po-
dem ser encaradas tanto ao nível da formação 
de base – criando novos profissionais - como da 
formação contínua – qualificando trabalhadores 
indiferenciados, no activo ou desempregados.

 Arsopi, S.A., como Entidade Proponente e 
detentora de um Centro de Formação Profis-
sional de gestão participada da rede do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional possui ins-
talações próprias devidamente equipadas nas 
áreas a que se propõe dar a formação, tendo 
uma bolsa de formadores habilitada, sendo um 
contributo importante para o alcançar dos objec-
tivos traçados.

A Arsopi na qualidade de Centro de Formação 
pretende, respeitando na íntegra o âmbito e as 
atribuições inerentes à actividade do mesmo e 
tendo sempre como base as necessidades do 
tecido empresarial da região e as qualificações 
da população, divulgar ao publico alvo as ofertas 
disponíveis adequadas aos perfis de cada indi-
víduo sempre numa perspectiva realista e com o 
objectivo de fazer convergir as expectativas dos 
candidatos com as do mercado do emprego.

O Centro de Formação Profissional da Arsopi 
teve início nos anos 80. Forma jovens profissio-
nais nas áreas da Metalurgia e Metalomecânica, 
na Mecatrónica, na Eletricidade e Eletrónica, 

Climatização
e Energia

www.chatron.pt

BIOCOOLER SOLAR
Arrefecimento de naves industriais

Funcionamento 100% Solar

TUBO SOLAR
Iluminação natural 

sem custo energético

Ideal para 
Grandes 
edifícios
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na Soldadura, no Desenho, etc., em regime de 
ensino em alternância no Sistema da Aprendi-
zagem regulado pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, com equivalência ao 12º 
ano, e cerificação profissional em metalurgia e 
metalomecânica.

A área geográfica abrangida pelo Centro de 
Formação da Arsopi, S.A. será maioritariamente 
a do concelho de Vale de Cambra e regiões 
limítrofes, como Arouca, S. João da Madeira,    
Oliveira de Azeméis, e Santa Maria da Feira. Não 
existindo neste momento qualquer outro Cen-
tro de Formação Profissional sediado neste con-
celho nestas áreas carenciadas de mão-de-obra 
qualificada, cabe ao Centro de Formação um pa-
pel fundamental na criação dessa mão-de-obra 
carenciada.

Objectivos de orientação e intervenção do 
Centro de Formação:

- Colmatar o défice excessivo de qualifi-
cações da população do concelho e regiões 
limítrofes, essencialmente no nível se-
cundário, valorizando as aprendizagens ad-
quiridas ao longo da vida. 

- Contribuir para a qualificação de jovens 
em função dos perfis e das necessidades in-
dividuais dos formandos.

- Apoiar os jovens NEET com percursos 
redireccionados para ofertas de educação e 
formação qualificantes.

- Estabelecer protocolos estratégicos no 
sentido de encontrar resposta a situações es-
pecíficas dos potenciais formandos.

- Promover, junto do Centro e demais enti-
dades formadoras locais, a diversificação da 
oferta formativa.

- Dinamizar encontros no sentido da par-
tilha de boas práticas e solução de proble-
mas comuns ao nível Escolar.

- Desenvolver processos em regime de iti-
nerância.

- Participar activamente nos protocolos 
estabelecidos a nível nacional entre IEFP e 
demais entidades/empresas.

- Formalizar protocolos no âmbito da cer-
tificação escolar e profissional, esta última 
com especial incidência para as chefias em-
presariais.

- Promover formação de equipas técnico-
-pedagógica.

- Dar resposta às necessidades locais e 
regionais em termos de reconhecimento de 
competências profissionais.
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Principais causas que contribuem para 
a falta de mão de obra:

• A emigração que se verificou nos últimos 
6 anos.

• O aparecimento de novas empresas mais 
apelativas.

• Alterações estruturais na reforma do en-
sino que acabam por canalizar os jovens para 
outro tipo de desafios.

• A fraca subida do salário mínimo nacion-
al comparativamente com alguns países da 
união europeia.

• Uma política de migração não ajustada 
ao real funcionamento das sociedades.

• Diminuição do índice de natalidade des-
de os anos 90.

• Envelhecimento da população com políti-
cas inadequadas de reforma antecipada. 

• Análise às ofertas por parte dos alu-
nos que determina a escolha da profissão a 
seguir.

• Política de subsídios da segurança social 
mal estruturada face ao modelo económico 
vigente em cada biénio.

Soluções para combater a escassez de 
mão de obra:

• Recurso ao trabalho temporário como 
forma de entrar no mundo do trabalho por 
parte dos desempregados;

• Recurso ao trabalho temporário ou out-
sourcing por parte das empresas para con-
seguirem custos de recrutamento muito mais 
reduzidos;

• Alteração mais ajustada, com análise 
bienal, aos subsídios dados pela segurança 
social a desempregados;

• Maior controlo sobre a negação do em-
prego por parte dos desempregados;

• Alteração às políticas de imigração facili-
tando o processo de permanência.

• Apoio concedido, pelo Estado, na rapidez 
e facilidade da documentação necessária à 
vinda de migrantes para as nossas empresas.

TAFIFE

A Tafife – empre-
sa de prestação de 
serviços na área da 
Gestão geral, formação, 
outsourcing e consulto-
ria nasceu em 2005 no 
Parque Industrial de 
Ovar para desenvolver 

a atividade de gestão do condomínio daquele 
parque industrial. Em 2008 a Tafife alarga o seu 
âmbito de atuação, passando a prestar serviços 
de formação profissional como entidade devida-
mente certificada pela DGERT.

Em 2015 a Tafife alarga novamente o seu 
campo de atuação com a disponibilização de 
serviços de outsourcing. Nesse mesmo ano é 
criada a Timepeople – empresa de trabalho tem-
porário pertencente ao mesmo grupo empre-
sarial.

Neste processo de crescimento as duas em-
presas, Tafife e Timepeople têm vindo cada vez 
mais a serem consideradas como um parceiro de 
confiança e excelência nos serviços que prestam 
aos seus clientes.

Atualmente a Tafife e Timepeople, com insta-
lações no Porto, Ovar e Oliveira de Azeméis, são 
duas empresas com implementação Nacional, 
atuando nos diferentes setores de atividade 
económica tendo igualmente desenvolvido den-
tro da União Europeia projetos de recrutamento 
de recursos humanos.

TAFIFE e TIMEPEOPLE
“O que fazemos, fazemos bem!
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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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Centro Funerário com Sala de Velório
Rua das Gandarinhas, n.º 114
Vale de Cambra

Loja - Venda de Artigos Religiosos e Paramentaria
Av. Camilo Tavares de Matos, n.º 155
Vale de Cambra

www.luzdohorizonte.pt | geral@luzdohorizonte.pt | Telf. 256 462 519 | Fax: 256 423 892
Manuel Augusto 918 712 770 | Rui Santos 914 542 819
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AECA
Atividades e
Empresas em Notícia

Programa Academia PME
apoia 16 PME’s associadas

 Projeto no âmbito do Programa 
Operacional Competitividade e In-
ternacionalização, uma metodolo-
gia de formação ação repartida por 
formação em sala e consultoria.

16 empresas participantes 
beneficiaram deste projeto no 
campo da Gestão para a Com-
petitividade. Após a sessão inicial 
realizada em abril’17, foram-se 
desenvolvendo as várias sessões 
tendo sido realizadas visitas a al-
gumas empresas participantes no 
projeto. No âmbito e adequabili-
dade da formação e aplicação de 
sistemas industria 4.0 foi possível 
visitar a Chatron, Lda. e Westtube, 
Lda., na zona Industrial do Rossio 
– Vale de Cambra.

No âmbito dos processos im-
plementados onde a gestão é feita 
de acordo com os princípios de 
planeamento e organização e con-
trolo, foram visitadas as empresas 

GMC & Filhos, Lda., e Loma  Europa 
– Cosméticos, Lda. na zona Indus-
trial de S. Domingos em Arouca, 
numa primeira fase e numa se-
gunda fase foram visitadas as em-
presas Inocambra - Construções 
em Aço Inox, Lda. em Vale Perei-
ras – Vale de Cambra e Acabalar – 
Acabamentos em Madeira, Lda. na 
Zona Industrial de Lordelo/Codal – 
Vale de Cambra.

                                 
Chatron na abordagem ao mer-
cado Argentino

A Chatron, Lda., aposta no 
mercado Argentino, abrindo-se às 
empresas Argentinas, para que 
possam pensar em produtos ino-
vadores, eficientes e ecológicos 
para contrariar os aumentos galo-
pantes que diariamente ocorrem 

em todos os produtos neste mer-
cado, especialmente os custos en-
ergéticos. A robustez e a durabili-
dade   dos produtos Chatron podem 
ser uma mais valia para este im-
portante mercado. Através da rede 
Élan Network, a Chatron durante o 
mês de junho teve a oportunidade 
de apresentar a empresa e as suas 
linhas de principais produtos a uma 
plateia de empresários Argentinos. 
Todas as ações já calendarizadas 
com diversas empresas levam a 
que a estratégia de exportação e 
parcerias para este mercado seja 
uma realidade a breve prazo.

A AECA visita Tecnocon, S.A.
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A convite do Administrador Sr. 
António Moreira, a direção da As-
sociação Empresarial de Cambra 
e Arouca visitou as instalações da 
Tecnocon, S.A, em junho. Na se-
quência da ampliação das insta-
lações, esta visita à empresa teve 
como objetivo conhecer o que esta 
produz, tendo como atividade prin-
cipal a automação industrial que in-
clui o desenvolvimento e produção 
de soluções para automação e 
controlo de processos industriais, 
projeto e montagem de infraestru-
turas elétricas, assistência técnica e 
comercialização de componentes 
industriais. A Tecnocon ampliou as 
suas instalações, com o objetivo de 
garantir uma melhor e mais rápida 
resposta aos seus clientes, quer na 
área de Produção, quer nas áreas 
de I&D, de Energia e de Desenho.
Citando o Administrador “Acredita-
mos nos nossos recursos humanos 
e, proporcionando-lhes cada vez 
melhores condições, contribuímos 
para uma melhor qualidade nos 
produtos e serviços prestados”. A 
Tecnocon, S.A. sedeada em Vale de 
Cambra, na vanguarda da tecnolo-
gia é líder na área da automação e 
controlo de processos industriais e 
tem presença nos vários países dos 
cinco continentes. É com enorme 
satisfação que verificamos o su-
cesso da empresa associada Tecno-
con. S.A. e o futuro brilhante que 
com toda a certeza a espera. É uma 
honra para a AECA ter no seu corpo 
associativo a Tecnocon, S.A.

D’eiras - Construções, Lda.

O acaso ou a sorte não são, por 

certo, os motivos que levam uma 
empresa a manter-se no mercado 
durante 20 anos.

Quando empreendedores ex-
perientes e dedicados decidem 
arriscar, aceitar desafios e superar 
os obstáculos, que neste setor em 
especial são cada vez maiores, os 
resultados aparecem.

A direção da AECA felicita a ge-
rência da D’Eiras - Construções, Lda. 
pelo sucesso alcançado ao longo 
destes 20 anos, manifestando aqui 
o seu apreço pelo trabalho e dedi-
cação em prol do desenvolvimento 
económico da nossa região.

Uma nota muito especial de 
reconhecimento e apreço para o 
seu sócio fundador, José Coelho 
Ferreira, a título póstumo.

AECA participa nas PAF do
Centro de Formação Profissional 
da ARSOPI

 Foi com muita honra que a 
AECA aceitou o convite da direção 
do Centro de Formação da ARSOPI 
S.A para integrar o júri das Provas 
de Avaliação Final dos cursos profis-
sionais de Manutenção Industrial e 
Mecatrónica. As provas decorre-
ram no dia 23 de maio e a AECA 
esteve representada no júri pela 
sua coordenadora Célia Oliveira. A 
direção da AECA, representada por 
Carlos Brandão e Rui Vide, visitou 
ainda as instalações do Centro de 
Formação acompanhada pelo seu 
diretor Álvaro Pereira.

Concurso “Jovens
Empreendedores de Arouca”

Arouca premiou, pela 5.ª vez, 

o empreendedorismo jovem, no 
âmbito do concurso “Jovens Em-
preendedores”. A ideia de negócio 
que melhor convenceu o júri foi o 

projeto idealizado por alunos do 
Agrupamento de Escolas de Arouca 
“Casa do Rio”, um espaço de apoio 
aos Passadiços do Paiva destinado 
a crianças. A criação da aplicação 
de turismo “Arouca num clique” 
do Agrupamento de Escolas de Es-
cariz, conquistou o 2.º prémio e o 
projeto “Rebouca” (rebuçados fei-
tos a partir de casca de cenoura), 
do Agrupamento de Escolas de 
Arouca, arrecadou o 3.º prémio.

O concurso “Jovens Empreende-
dores”, que decorreu a 16 de maio, 
promovido pela Câmara Municipal 
de Arouca, ADRIMAG, através do 
projeto AroucaInclui, e a AECA, 
em parceria com os Agrupamen-
tos de Escolas de Arouca e de Es-
cariz, voltou a despertar os jovens 
arouquenses para o empreende-
dorismo, estimulando-os para o 
desenvolvimento de ideias criati-
vas que no futuro poderão tradu-
zir-se em projetos inovadores, com 
impacto na comunidade.

Formação COLORIMETRIA
Gestão de Cor

A AECA congratula a Gráfica 
MVide pela iniciativa!
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Para continuar a evoluir e me-
lhorar os seus Padrões de Quali-
dade, a Gráfica MVide abraçou a 
Formação de Colorimetria.

Alguns dos temas abordados: 
Teoria da Cor; Sistemas de Cor; Pro-
va de Cor de Contracto (Contract 
Proof); Equipamentos de Controlo 
de Cor; Controlo de Print Produc-
tion.

AECA esclarece sobre o Novo
Regime de Proteção de Dados

 Em maio entrou em vigor o 
novo regulamento geral da pro-
teção de dados, que trouxe consigo 
vários desafios tanto aos cidadãos, 
como às empresas e outras or-
ganizações privadas e públicas. 
A AECA – Associação Empresarial 
de Cambra e Arouca, explicou o 
que muda, nas duas sessões que 
decorreram em Vale de Cambra e 
Arouca no dia 10 de maio. O Regu-
lamento 2016/679 da União Euro-
peia, designado como Regulamen-
to Geral sobre a Proteção de Da-
dos, vem, assim, definir o novo re-
gime jurídico da proteção de dados 
pessoais, criando novas obrigações 
e responsabilidades para todas as 
entidades públicas e privadas. A 
adaptação a práticas como o “pri-
vacy by design e by default”, o 
direito à portabilidade dos dados, 
ou a designação de um encarre-
gado de proteção de dados, entre 
outras, exigem uma preparação 
antecipada das organizações, o 
que motivou a AECA a organizar as 
sessões de esclarecimentos sobre 
o tema. Os seminários, contaram 
com a parceria da Astrolábio Ori-

(CIG) e a Associação Empresarial 
de Cambra e Arouca (AECA), orga-
nizou este evento que teve como 
temática principal a conciliação en-
tre a vida familiar e profissional e 
permitiu a todos os presentes ou-
vir diversas visões e experiências 
nesta área. Após uma pequena 
sessão de abertura, que contou 
com a presença de José Pinheiro 
– Presidente da Câmara Municipal 
de Vale de Cambra, de João Carlos 
Pinho – coordenador da ADRIMAG, 
e de Carlos Brandão – presidente 
da AECA, teve início o primeiro pai-
nel. Rosa Oliveira, representante 
da CIG, começou por falar sobre a 
igualdade de género e a sua im-
portância para cada indivíduo, em 
particular, mas também para a 
sociedade em geral. Realçou, tam-
bém, a necessidade de se começar 
a verificar essa igualdade dentro 
das instituições e empresas, par-
ticularmente no que à conciliação 
entre a vida familiar e profissional 
diz respeito. Após a sua apresen-
tação, coube a vez a alguns/algu-
mas representantes de empresas 
da região darem o seu contributo. 
Desta forma, Fernando Mendonça 
(Arsopi Thermal), Ana Costa (Polis-
port) e Carlos Ribeiro (Vicaima) pu-
deram apresentar o que já é apli-
cado neste âmbito nas instituições 
onde trabalham. Ao segundo pai-
nel coube particularizar um aspeto 
específico da conciliação: a certi-
ficação enquanto Entidade Fami-
liarmente Responsável (EFR). Essa 
tarefa esteve a cargo de Francisca 
Vasconcelos da APCER – Associação 
Portuguesa de Certificação, e de 
Josué Ramos, representante da 
BEL Portugal, que já é certificada 
de acordo com esta norma. Assim, 
para além de se ficar a conhecer o 
que é necessário para se conseguir 
uma certificação enquanto EFR, foi 
possível contatar com um exem-

entação e Estratégia, S.A., respon-
sável pelos esclarecimentos, com a 
participação dos especialistas Jorge 
Mota e Maria do Céu Lopes. Em vale 
de Cambra a sessão decorreu no 
salão nobre do Edifício Municipal, 
iniciativa conjunta com a Câmara 
Municipal, assim como em Arouca 
a sessão teve lugar no auditório da 
Loja Interativa do Turismo, também 
uma iniciativa conjunta com a Câ-
mara Municipal, acolhendo as duas 
sessões com debate, três centenas 
de participantes.

Nas duas sessões, Carlos 
Brandão, enquanto presidente 
da direção da AECA formalizou a       
abertura dos trabalhos, tendo o 
encerramento sido selado respeti-
vamente, pelas vereadora Catarina 
Paiva, Município de Vale de Cam-
bra e a presidente Margaria Belém, 
Município de Arouca. A sessão de 
Arouca contou ainda com o apoio 
da Caixa de Crédito Agrícola.

Tertúlia “Desafios entre Portas”

 A 3 de maio, teve lugar no 
auditório da FORESP – Escola Tec-
nológica de Vale de Cambra, a 
tertúlia “Desafios entre Portas”. A 
ADRIMAG, enquanto entidade co-
ordenadora dos Programas CLDS 
3G Vale +Social e AroucaInclui, em 
parceria com a Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género 
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plo prático e perceber quais os be-
nefícios que são sentidos pela em-
presa devido a essa certificação. A 
moderação  deste debate esteve a 
cargo de Cristina Maria Santos, jor-
nalista do Voz de Cambra, que foi 
incentivando a troca de experiên-
cias entre os oradores presentes e 
o público. Não obstante as diver-
sas opiniões, uma visão foi comum 
a todos: é essencial reconhecer a 
importância desta temática e agir 
rumo a uma maior conscienciali-
zação nesse sentido! A todos os 
intervenientes nesta atividade, o 
nosso agradecimento pela disponi-
bilidade.

Família Feliz em Castelo de Paiva

 Existe uma clara priorização da 
Instituição Privada de Apoio Social 
– Família Feliz - em alargar a sua 
área de intervenção. Depois de 
Arouca, Vale de Cambra, agora é 
a vez de Castelo de Paiva. Desde 
maio, os Paivenses podem agora 
solicitar o apoio Domiciliário, que é 
uma resposta que dará mais quali-
dade de vida à população sénior, 
dependente, e convalescente, com 
todas as vantagens de se enve-
lhecer no local de sempre - a sua 
casa. Este é mais um passo da 
empresa associada Família Feliz. 
A direção da AECA felicita a gerên-
cia pelo investimento e deseja os 
maiores sucessos empresariais.

Concurso
“Jovem Empreendedor Búzio”

 
Integrado nas IX Jornadas de 

Empreendedorismo, decorreu no 

passado dia 12 de abril o VI Concur-
so “Jovem Empreendedor Búzio”, 
promovido pelo Agrupamento de 
Escolas de Búzio com a colaboração 
da ADRIMAG, através do CLDS-3G 
Vale +Social, da Câmara Municipal 
de Vale de Cambra, da AECA – As-
sociação Empresarial de Cambra e 
Arouca e da Rede Scientiae.

Neste dia, a manhã iniciou com 
a intervenção do Eng. Pedro Carre-
to, Master em Programação Neu-
rolinguística, formador e coach, 
que num breve discurso dirigido 
aos jovens, partilhou o seu cami-
nho na área do empreendedoris-
mo, passando a mensagem que 
para uma pessoa empreendedora 
nada é impossível, dando como 
referência o grande exemplo do 
Cristiano Ronaldo, que no início da 
sua carreira dizia “um dia vou ser o 
melhor do mundo!”.

O Concurso “Jovem Empreende-
dor Búzio” é o culminar de todo 
um trabalho realizado pelos/as 
alunos/as do 9º ano e os/as alu-
nos/as do ensino secundário que 
abraçaram o desafio de criar uma 
ideia de negócio viável e interes-
sante para o mercado atual. Desta 
forma, 14 grupos apresentaram 
os seus projetos perante um júri 
composto por representantes da 
ADRIMAG, do Agrupamento de Es-
colas de Búzio, da Câmara Munici-
pal de Vale de Cambra, da AECA, 
da Rede Scientiae, a empresa JPM 
e um membro da Junior Achieve-
ment Portugal.

As ideias dos alunos e as suas 
apresentações deram a difícil tare-
fa ao júri de nomear os três primei-

ros lugares:
1º Lugar: Equipamento CNC - 

Controlo Numérico por Computa-
dor - Prémio oferecido pela Rede 
Scientiae.

2º Lugar: SIS - Sistema de ir-
rigação autónoma com painéis 
solares - Prémio oferecido pela Câ-
mara Municipal de Vale de Cambra.

3º Lugar: Smart Irrigation – Sis-
tema de irrigação automatizada 
com energia fotovoltaica - Prémio 
oferecido pela empresa associada 
da AECA – Chatron, Lda..

AECA reúne em
Assembleia Geral

Decorreu a 26 de março de 
2018, a Assembleia Geral anual 
da AECA nas instalações da sua 
delegação em Vale de Cambra, 
para apreciação e deliberação do 
Relatório de Contas relativo ao   
exercício de 2017 e apreciação do 
Plano de Atividades e Orçamento 
relativo ao ano de 2018. Foi apre-
sentado o Relatório e Contas de 
2017, como também as atividades 
desenvolvidas pela Associação 
durante o respetivo ano. As con-
tas foram submetidas a votação e 
aprovadas por unanimidade pelos 
associados presentes na sessão. Foi 
apresentado o plano de atividades 
para 2018, contemplando as ativi-
dades e ações de cooperação, com 
destaque para os serviços presta-
dos aos associados. Com um or-
çamento de novecentos e trinta e 
oito mil euros, a AECA apresentou 
um Plano de Atividades que ob-
teve aprovação dos participantes 
na sessão. Uma parte significativa 
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dade do Porto. 
O concurso visa apoiar e acom-

panhar projetos/ideias de negócio 
que combinem criatividade, ino-
vação, vocação exportadora e via-
bilidade económica e financeira.

O CI3 ficará instalado no Parque 
de Negócios de Escariz e destina-
-se primordialmente para startups 
- empresas em início de atividade 
- que nele poderão concretizar pro-
jetos inovadores, estando previsto 
igualmente o acolhimento de “em-
presas-âncora”, firmas já com tra-
jeto nos mercados, contando com 
um Centro de Serviços de Apoio à 
Atividade Industrial, entre os quais 
o marketing digital, o design e o 
apoio à internacionalização.

AECA criou grupo para
colmatar carência de
mão de obra na indústria

A AECA criou grupo de trabalho 
tendo em vista colmatar a grave 
carência de mão de obra existente 
atualmente nos  concelhos de 
Arouca e Vale de Cambra.

No seguimento de iniciativas 
anteriormente encetadas com IEFP 
(Instituto de Emprego e Formação 
Profissional), FORESP – Escola Tec-
nológica de Vale de Cambra, Mu-
nicípio de Vale de Cambra, a AECA 
reuniu a 16 de março, com um 
grupo de empresários da área da 
metalurgia e metalomecânica, 
para mais uma jornada com o 
objetivo de captar  mão de obra 
qualificada, sendo atualmente 
uma realidade a necessidade de 
captação de desempregados de 
outros concelhos para trabalha-
rem nas empresas da região. A 
formação profissional de empre-
gados e desempregados é vista 
como uma grande prioridade para 
a sustentabilidade do setor da me-
talomecânica, sentindo-se maior 

do orçamento vai para o projeto 
Comércio Investe a decorrer em 
Vale de Cambra. Destacam-se na 
área da formação, os projetos na 
modalidade de formação ação 
para os setores da indústria e do 
turismo, no âmbito do domínio da 
Competitividade e Internacionali-
zação. De relevo também impor-
tante o Projeto Master Export, can-
didatura a aguardar a aprovação 
no âmbito da internacionalização 
das PME da cadeia de valor da 
Me-talomecânica e do Habitat, cri-
ando novos canais de exportação 
para países com elevado potencial 
para estes setores e geografica-
mente próximos (Espanha, França, 
Bélgica, Luxemburgo, Polónia). A 
Diáspora Empresarial continua a 
ser uma das prioridades no plano 
de atividades da AECA com o ob-
jetivo de mostrar/divulgar o terri-
tório, Arouca e Vale de Cambra, o 
seu património, os seus produtos 
e as suas empresas. De salien-
tar ainda a parceria da AECA, em                                                               
cooperação com o município de 
Arouca na dinamização do Centro 
de Incubação e Inovação Industrial 
(CI3), fazendo deste um polo de 
atração de empresas de produção 
de bens e serviços inovadores e 
transacionáveis, promovendo o 
empreendedorismo de base tec-
nológica e a criação de emprego 
qualificado. No que respeita aos 
Municípios de Arouca e Vale de 
Cambra, a AECA, continuará a 
conjugar esforços e dará continui-
dade às atividades conjuntas, pro-
movidas no âmbito das políticas 
dinâmicas de desenvolvimento 
da região. Nota ainda das preo-
cupações com as vias de comuni-
cação, a falta de expetativas para a 
concretização da conclusão da va-
riante Arouca-Feira, o estado atual 
da EN 224-1, Chão de Ave – Car-
regosa que praticamente bloqueia 

diariamente na Zona do Cardeal 
(Carregosa) sempre que vem um 
pesado em cada sentido e que 
poderia ser facilmente resolvida 
com o alargamento de 3 ou 4 cur-
vas, permitindo a passagem dos 
pesados livremente sem terem de 
andar a fazer manobras perigosas, 
pondo em risco todos os outros 
milhares de automobilistas que 
por ali passam diariamente. Tam-
bém a situação do piso da EN 227 
constitui uma preocupação para os 
empresários, porque a sua degra-
dação acelerada, colocam em risco 
milhares de veículos que diaria-
mente lá passam provenientes ou 
tendo como destino Vale de Cam-
bra e/ou Arouca. Algo terá que ser 
feito a muito curto prazo, tendo 
a AECA como objetivo reunir os 3 
Municípios (Arouca, Vale de Cam-
bra, e Oliveira de Azeméis) e com 
o IP (Infra-estruturas de Portugal) 
no sentido de tentar encontrar 
soluções conjuntas por forma a 
minorar o atual estado de degra-
dação das vias existentes.

Município de Arouca
lança concurso para
fomentar empreendedorismo 

 Com o mote “Dá espaço às tuas 
ideias”, foi lançado em março, o 
concurso “CI3 Startup”, promovido 
pelo Município de Arouca, no âm-
bito do CI3 – Centro de Incubação 
e Inovação Industrial de Arouca, 
em parceria com a Associação 
Empresarial de Cambra e Arouca, 
Associação Nacional de Jovens Em-
presários e o UPTEC – Parque de 
Ciência e Tecnologia da Universi-
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carência nas áreas da maquinação, 
Interpretação de desenho, sol-
dadura e serralharia mecânica 
e a um nível  de cursos de espe-
cialização tecnológica, tecnologia  
mecatrónica, gestão da produção 
e tecnologia dos materiais. As me-
didas a levar a cabo são exigentes 
e necessitam das sinergias locais, 
cada uma na sua função e em arti-
culação, desde o IEFP, Agrupamen-
tos de Escolas, Escola Tecnológica 
de Vale de Cambra,  passando pelo 
apoio  e envolvência dos Municí-
pios de Arouca e Vale de Cambra 
no investimento, na política de          
fixação de pessoas na região.

Participação da Chatron na
MCE-Expocomfort Milão

A primeira participação, enquan-
to expositor, da Chatron na feira 
MCE-Expocomfort  foi um sucesso. 
Em primeiro lugar porque a Chatron 
surpreendeu o mercado com as suas 
soluções inovadoras nomeadamente 
do Biocooler solar, ventiladores so-
lares industriais, painéis SVP Twin 
e, sobretudo, os Tubos Solares Cha-
tron, único produto semelhante
em exposição em toda a feira.

Com pedidos de contactos agen-
dados em mais de 30 Países dife-
rentes, e a elevada quantidade de 
pedidos para o mercado Italiano, 
esta feira fica para a história como 
a feira mais Internacional em que  
Chatron participou até ao dia de 
hoje, sendo que se esperam a con-
cretização de negócios em Países 
terceiros, para além dos mercados 
em que a Chatron já vende fre-
quentemente como são os casos 
da Espanha, França, Israel, UAE, 

cipou na celebração de mais um 
aniversário (14 de abril) da Asso-
ciação Humanitário dos Bombeiros 
Voluntários de Arouca.

A AECA agradece o convite e 
felicita esta importante Instituição 
Arouquense.

A AECA presente no aniversário 
dos Bombeiros Voluntários de 
Vale de Cambra

A AECA felicita a Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Vale 
de Cambra pelos seus 58 anos de    
existência.

Foi com muito agrado que o 
presidente da direção da AECA par-
ticipou nas cerimónias  (6 janeiro) 
que contaram com a presença de 
nossos associados empenhados na 
ajuda a esta instituição de cariz hu-
manitário. Um bem haja a todos os 
bombeiros, todo o corpo técnico, 
comando e dirigentes e a todas as 
empresas e empresários que par-
ticiparam nas oferendas deste ano.

América Latina, entre outros.
A estratégia de diversificação 

de mercados delineada para esta 
feira foi plenamente conseguida, 
nesta fase, pelo que se espera 
a concretização de negócios nos 
próximos meses.

A imagem da Chatron saiu re-
forçada perante todos os clientes 
actuais, mais ainda junto daqueles 
que nos puderam visitar durante 
o certame alguns já clientes habi-
tuais, outros que estavam à espera 
de nos conhecer pessoalmente 
para darem o primeiro passo.

Finalmente agradecemos a 
todos os nossos clientes, fornece-
dores e amigos que de uma forma 
ou de outra nos incentivaram e nos 
ajudaram a concretizar mais esta 
feira Internacional com sucesso.

Eduardo Coelho, Lda.
Revista Business Portugal

A empresa associada, Eduardo 
Coelho, Lda., foi notícia na Revista 
Business Portugal – março’18.

Fundada há 55 anos, pelo pa-
drinho de Carlos Pinho, esta em-
presa é dedicada à mecânica de 
camiões Volvo. Com uma equipa 
composta por 25 funcionários, a 
filosofia de trabalho desta empre-
sa é a de se colocar sempre no lu-
gar do cliente e garantir que o tra-
balho é feito de forma profissional, 
rápida e eficaz.

AECA presente na cerimónia
dos 41 anos dos Bombeiros
Voluntários de Arouca

A AECA, representada pelo seu 
presidente Carlos Brandão, parti-
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AECA
Novos Associados

BEM-VINDOS!

Especificamente dedicado a novos sócios, este espaço tem como objetivo congratular e dar a 
conhecer as empresas que recentemente nos deram o prazer de se juntar à AECA.

Sejam bem-vindos.

Agrofreita - José Armando Teixeira Almeida Aguiar
Comércio de Produtos Agrícolas e Animais Vivos 
Burgo
4540-202 Arouca

Telf. 256 944 974

Adega Soares - Churrasqueira António Francisco dos Santos
Restauração

Avª. Stº. António nr. 241
Vila Chã
3730-901 Vale de Cambra

Telf. 256 463 225

Authentik Square, Unipessoal, Lda.
Logística 
Rua dos Pousadinhos - Zona Industrial das Lameiradas
Mansores
4540-423 Arouca

Telf. 256 921 362

Aroupack – Indústria de Embalagens em Madeira, Lda.
Embalagens e Artefactos em Madeira

Panaceira - Tropeço
4540-616 Arouca

Telf. 256 943 145
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Biosegal - Higiene e Segurança Alimentar, Lda.
Segurança Alimentar/HACCP; Segurança do Trabalho; Medicina
do Trabalho; Formação Profissional Certificada; Desinfestação;
Auditorias Internas de Qualidade ISO9001:2015/ISO22000;
Apoio Empresarial

Estrada Nacional 227 - Lugar da Relva nº503, 373
Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho
3730-365 Vale de Cambra
Telf. 256 405 061

Deltamatic – Engenharia e Automação Industrial, S.A.
Automação Industrial

Parque Imodelta Fração P e Q
Pindelo
3720-444 Oliveira de Azeméis

Telf. 256 860 030

Eletro Pneumática Automatismos Industriais, Lda.
Comércio de Material Elétrico e Pneumático 
Avª. Vale do Caima, nr. 915
S.Pedro de Castelões 
3730-201 Vale de Cambra

Telf. 256 464 550

ELETROVAL - Vitor Bastos Almeida Unipessoal, Lda.
Comércio de Electrobombas, Automatismos para Portas,
Ferramentas Elétricas, Venda, Montagem e Assistência

Rua dos Penedos, nr. 161
Vila Chã
3730-298 Vale de Cambra

Telf. 916 327 223

Luz do Horizonte, Funerária, Lda.
Agência Funerária, Venda de Artigos Religiosos e Paramentaria 
Avª. Camilo T. Matos, nr. 155
Vila Chã
3730-240 Vale de Cambra

Telf. 256 462 519

Mª. Clara Matos Unipessoal, Lda.
Comércio a Retalho de Produtos Farmacêuticos

Avª. Camilo T. de Matos, nr. 281
Vila Chã
3730-240 Vale de Cambra

Telf. 256 472 690

Marmocaima - Mármores e Granitos, Lda.
Transformação de Mármores, Granitos e seus derivados

Rua Nova , nr. 21 - Dois 
S. Pedro de Castelões 
3730-053 Vale de Cambra

Telf. 256 465 871

Oficina ID, Lda.
Artesanato, Arte, Design e Marketing Territorial

Lugar de Pousada, nr. 107
Santa Eulália
4540-561 Arouca

Telf. 910 541 822

Pentaline - Equipamentos Industriais, Lda.
Metalomecânica e Automação Industrial 
Rua da Ladeira, nr. 12
S. Pedro de Castelões 
3730-028 Vale de Cambra

Telf. 256 388 800

Recidubai - Reciclagem de Plásticos, Lda.
Reciclagem de Plásticos

Zona Industrial do Rossio, Trv. Nr.3 Lote 7
Vila Cova de Perrinho
3730-601 Vale de Cambra

Telf. 256 063 323
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Malhadoura - Santa Eulália
4540-535 Arouca

Tel: +351 256 944 725 | Fax: +351 256 944 727
fontes.ribeiro@mail.telepac.pt

SSR, Lda.
Restauro de Automóveis Clássicos

Zona Industrial de Lordelo, Lote 30
Vila Chã - Codal
3730-130 Vale de Cambra

Telf. 256 100 136

SteelSkills - Stainless Steel Solutions, Lda. 
Fabrico de Reservatórios e Recipientes Metálicos

Rua Nª. Srª. Da Graça, nr. 986 
Pólo Industrial do Codal, 
3730-541 Vale de Cambra

Telf. 256 428 105

Tropimática, Lda. 
Atividades de Engenharia e Técnicas Afins

Rua Pedra Verde, nr.104 G
3700-715 Macieira de Sarnes

 
Telf. 256 099 649

Uniagri II - Indústria Agro-Alimentar, S.A.
Abate; Preparação, Transformação e Armazenagem de Carne

RamilosMacieira de Cambra 
3730-304 Vale de Cambra

Telf. 256 410 910

Verve – Serviços de Gestão, S.A
Contabilidade, Assessoria Fiscal, Consultoria, Projetos de Investimento,
Constituição de Empresas, Reorganização de Empresas, Declarações
de Rendimentos (IRS)

Avª. Camilo de Matos, nr. 510 2º
Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho
3730-901 Vale de Cambra

Telf. 256 423 639 
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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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