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Temos que estar muito atentos e ir alertando 
todos os nossos associados, incentivando à sua 
progressão, participação e festejando com eles os 
seus sucessos nesta e noutras áreas.

Tal como ninguém é Feliz sozinho, também 
nenhuma empresa sobrevive sozinha. A ligação 
em rede é fundamental para o funcionamento de 
qualquer empresa. O Networking tem sido estimu-
lado pela AECA mas irá sê-lo muito mais no futuro 
com os projectos que se avizinham a começar no 
Master-Export. Só faz sentido se for trabalhado em 
rede com empresas, Municípios, território, turismo 
e promoção conjunta. Foi com essa mesma base 
que a AECA convidou os dois Municípios a aderirem 
e estes em boa hora o fizeram. As empresas são a 
base da economia dos dois Municípios e são estas 
que criam a riqueza nos mesmos, fixam as pes-
soas, atraem quadros e fazem mover a economia. 
Com a aposta na exportação, na mostra interna-
cional deste território, com as missões inversas ao 
território, então aí sim, toda a região sai fortalecida 
com este trabalho.

Quanto ao balanço do ano poderemos dizer que  
é muito positivo para a AECA porque o foi para 
uma larga maioria dos seus associados. De outra 
forma não faria sentido. A AECA existe para servir 
os seus associados e o sucesso dos seus associados 
é o seu próprio sucesso. Temos trabalhado sem-
pre desta forma, tentando ser sempre humildes e     
responsáveis, com os pés assentes na terra e esse 
será porventura o sucesso da longevidade desta 
associação quando comparada com outras seme-

Neste artigo da Revista Encontros vou abordar 
dois tópicos: O primeiro é o de focar a actualidade 
e o tema deste número da revista: Digitalização da 
economia e o “apalpar do pulso” aos nossos as-
sociados para sabermos o que estão a fazer nesta 
área. O segundo é o de fazer um breve resumo do 
ano que agora termina.

Começando pelo primeiro tópico, não é a 
primeira vez que a AECA toca neste assunto. Na 
Edição 6 desta revista ( 2016) foi abordado o tema 
da indústria 4.0 que, no fundo, é a digitalização 
da indústria. Mais abrangente é a digitalização 
de toda a economia e de todas as empresas. Não 
existem sectores que escapem ao fenómeno da 
transformação em curso e como tal quisemos ou-
vir a opinião dos nossos associados a este respeito. 
Nem todos responderam afirmativamente mas 
os que responderam denotaram já conhecimento 
de causa e mostraram que já estão a trabalhar de 
forma séria nesta matéria.

O mundo não será mais o mesmo e a evolução 
que tem levado nos últimos anos é estonteante.

Digitalização da Economia
- Desafio continua!

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

Não existe futuro para aqueles que não 
querem progredir ou para aqueles que não 
evoluírem no sentido que o mundo evolui. A 
digitalização está a tomar conta do comércio, 
dos serviços e da indústria, quer no acto da 
compra/venda quer na gestão da produção, 
marketing, turismo, viagens, transportes e de 
todo o tipo de interligações possíveis e ima-
ginárias que fazem mover a economia.  
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lhantes. Não cometemos erros na participação de 
projectos que de todo não interessam aos nossos 
associados, fazemos esforço nos projectos que vão 
de encontro aos objectivos destes, tais como o “Co-
mércio Invest” de Arouca e de Vale de Cambra, o 
“Master-Export”, entre outros, embora muitas das 
vezes tenhamos que suportar os longos atrasos 
nos reembolsos por parte do Estado.

Desejo a todos os associados e a toda a popu-
lação em geral um óptimo ano de 2019!

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

É com esse espírito de contribuir para o en-
grandecimento deste território, puxando pelas 
empresas, pelas Escolas, pelos Municípios e por 
todos aqueles que de uma forma ou de outra 
podem contribuir para essa evolução que va-
mos diariamente falando, desafiando e publi-
cando sempre com a finalidade de valorização, 
do prestígio e do crescimento das nossas em-
presas, porque acreditamos ser este o veículo 
para o crescimento e engrandecimento de toda 
a região. 
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Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal
de Arouca

Margarida Belém

O próximo ano será assim um ano estimu-
lante e desafiante e que, certamente, abrirá um 
novo capítulo no relacionamento da Câmara Mu-
nicipal com todos os cidadãos.

AROUCA 4.0
Um Município mais próximo dos cidadãos

Numa economia cada vez mais digital e glo-
balizada, em resultado da aceleração tecnológi-
ca sem paralelo, a transformação digital está 
cada vez mais na agenda de todas as entidades 
e organizações, sejam elas privadas ou públicas, 
como é o caso dos Municípios.  

Procurando que a tecnologia seja colocada ao 
serviço dos munícipes para melhorar a sua quali-
dade de vida, a Câmara Municipal de Arouca tem 
vindo a implementar um conjunto de medidas 
que visam melhorar o funcionamento interno e, 
subsequentemente, a qualidade da prestação de 
serviços aos munícipes. A desmaterialização de 
documentos e processos, em particular na área 
do Urbanismo, a agilização de processos ad-
ministrativos, a utilização de aplicações mobile 
como a que foi desenvolvida para aquele que é 
o maior evento do Município – a Feira das Colhei-
tas, são apenas alguns exemplos.

Em 2019, será dada continuidade a este 
trabalho de incorporação das tecnologias da 
informação e da comunicação nos serviços 
municipais, com o lançamento do Portal Au-
tárquico, que se espera que venha aproxi-
mar ainda mais o Município de todos os 
arouquenses e entidades com intervenção 
no território, aumentando a interatividade e 
a partilha de informação, a par ainda do re-
forço da transparência no exercício da ativi-
dade autárquica. Prosseguir-se-á ainda com 
o trabalho que vem sendo a ser desenvolvi-
do a nível das redes sociais, espaços privile-
giados para o contacto mais próximo e atem-
pado com os munícipes.
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Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

de Vale de Cambra

José Pinheiro

A Era da Economia Digital

Não é por acaso que a  AECA tem vindo a 
abordar, e bem, temas como o pleno emprego, 
a empregabilidade e a capacidade de investi-
mento das nossas empresas, tendo sido concre-
tamente o “pleno emprego” analisado ao longo 
das páginas da última edição da revista “Encon-
tros”.

Mas, se a baixa taxa de desemprego, sobre-
tudo nos jovens, é uma feliz realidade no nosso 
território, um novo paradigma industrial apro-
xima-se a passos largos face ao cenário empre-
sarial: a necessidade da adaptação ao mercado 
digital.

Fazer parte de um mundo sem fronteiras, 
lançando-se sem receios a um espaço global e 
com limites diluídos, faz parte do nosso código 
genético enquanto povo, enquanto nação.

Ter o arrojo e a coragem de investir, crian-
do emprego, gerando inovação e mostrando as 
nossas competências no que respeita à criativi-
dade industrial, faz parte do ADN do empresário 
valecambrense.

Por seu turno, os clientes têm cada vez 

mais expetativas, exigem a cada dia que passa 
maiores níveis de eficiência, de qualidade e de 
eficácia. É nesse sentido, que industriais e clien-
tes se encontram no mesmo patamar de uma 
nova era de criação, de atendimento, de empre-
gabilidade, a “era da Economia Digital”.

A importância da Economia Digital ultrapassa 
em muito a conquista de vantagens competiti-
vas, sejam elas relacionadas com os custos de 
produção ou com a oferta de produtos.

Este novo paradigma de uma nova revolução 
industrial altera, em grande escala, os modelos 
de negócio, introduzindo transformações nas 
próprias indústrias, desencadeando novos mo-
dos de visão, tornando a empregabilidade mais 
flexível, acabando por se repercutir profunda-
mente na própria relação entre os empresários 
e o seu público-alvo.

Contudo, a grande questão que se coloca 
é: estão as empresas preparadas para tal de-
safio?

O tempo que se avizinha está de portas aber-
tas para um futuro altamente desafiador. É pre-
ciso, que as nossas empresas acompanhem esta 
realidade. Mesmo as organizações de média e 
pequena dimensão devem acompanhar estes 
novos desafios, e também elas, devem abraçar 
com iniciativa a Economia Digital. Acredito, 
porque o nosso tecido empresarial tem provas 
dadas a todos os níveis, é capaz, é arrojado, 

Segundo um recente estudo da UBS, Por-
tugal está acima da média e como a 23.ª 
economia mais preparada para adotar a in-
dústria 4.0 entre 45 países analisados, sendo 
de destacar as suas infraestruturas, com-
petências e capacidade de inovação.
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é dinâmico e é competente, que estamos em 
excelente posição para nos colocarmos na van-
guarda de um novo movimento globalizador.

Um movimento que criará ainda mais em-
prego, potenciado o nosso know-how, a nossa 
massa criativa especializada, os nossos atuais 
alunos e futuros trabalhadores que, em Vale de 
Cambra ou em qualquer parte do mundo, labo-
ram diariamente com grande qualidade e são 
altamente reputados.

Acredito que os nossos empreendedores 
darão passos ainda mais largos, ainda mais deci-

sivos, e que o nosso universo empresarial está a 
preparar-se fortemente para enfrentar o impacto 
das novas tecnologias e de todas as consequên-
cias que daí possam advir, respondendo ao grau 
de exigência que lhes é colocado diariamente e 
adequando os seus modelos de negócio.

Este é, reitero, o caminho para um concelho 
de referência que queremos ser.

Essa é a Era da Economia Digital que está à 
nossa frente e que todos conquistaremos com 
convicção e vontade.
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Projeto
Master Export

Adriano Fidalgo

 Foi aprovado o projeto Master Export (no 
âmbito dos Sistemas de Incentivos Ações Coleti-
vas – SIAC do Portugal 2020), que visa o apoio à 
internacionalização das Pequenas e Médias Em-
presas (PME) das fileiras da Metalomecânica e 
do Habitat. Um projeto a ser implementado pela 
AECA em conjunto com mais duas Associações 
Empresariais: Associação Empresarial de Águeda 
(AEA) e Associação Empresarial de Fafe (AEFAFE).

 
São objetivos do projeto, para além do refor-

ço da internacionalização, a criação de canais de 
exportação para países com elevado potencial 
para estes setores e geograficamente próximos. 
Os fatores de escolha dos mercados alvo foram: 
a proximidade geográfica, as relações históricas, 
o elevado poder de compra e a estrutura impor-
tadora, que tem de incluir bens das duas fileiras 
alvo. Foram também tidas em conta a abertura 
do mercado a produtos vindos do exterior e a 
capacidade de servir de plataforma para acesso 

a mercados de países vizinhos. Após analisados 
estes aspetos foram definidos como países alvo 
os cinco países seguintes: Espanha, França, Lu-
xemburgo, Polónia e Bélgica. 

A Espanha, para além de ter uma tradição na 
importação de bens da fileira metalomecânica, 
constitui uma porta de entrada para os produtos 
da fileira Habitat, reconhecidos pela sua quali-
dade e sofisticação. A França destaca-se por pos-
suir canais de distribuição de longa data, que 
podem permitir o aumento das exportações dos 
bens. A Bélgica, para além de ser um país com                                                                                       
elevado poder de compra, tem no TOP5 de impor-
tações as máquinas e equipamentos mecânicos. 
Já o Luxemburgo apresenta um potencial de 
crescimento das exportações portuguesas nas 
duas fileiras alvo. Finalmente a Polónia tem uma 
estrutura económico-setorial bem diversificada 
e pode ser uma porta de entrada para os merca-
dos da Europa de Leste. 

É também um objetivo do projeto a capaci-
tação das empresas para se apresentarem nos 
mercados previamente referidos com produtos 
com maior incorporação tecnológica, diferencia-
dos e customizados.

O projeto assentará em 6 fases:  numa primei-
ra fase, começa-se por produzir e difundir infor-
mação sobre os mercados alvo. Posteriormente, 
realizam-se ações de promoção nos 5 países 
alvo e, mais tarde, campanha de promoção in-
ternacional. Segue-se a participação em feiras 
internacionais e elaboração de missões empre-

As três Associações Empresariais decidi-
ram unir-se na realização deste projeto para 
potenciar a cooperação das PME na criação 
de alianças estratégicas, capazes de gerar ex-
ternalidades positivas e garantir as condições 
necessárias à especialização baseada na sus-
tentabilidade. Outro dos motivos é também 
a cooperação financeira para desenvolver 
iniciativas de apoio à internacionalização das 
PME e promover a oferta nacional.
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sariais. Finalmente disponibiliza-se a informação 
obtida ao longo do processo em plataforma in-
formática. 

Com a implementação do Master Export es-
pera-se a criação de novos postos de emprego, 

criar riqueza, aumentar as exportações e impul-
sionar o desenvolvimento económico e social 
das regiões onde as empresas participantes se 
encontram.

Arouca
Avenida 25 de Abril - 4540-102 Arouca
Telefone 256 940 060
Email arouca@creditoagricola.pt

Escariz
Lugar Vale de Lameiros - 4540-317 Escariz
Telefone 256 248 231
Email arouca@creditoagricola.pt
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Uma exposição com design apelativo, com a 
assinatura do arquiteto arouquense Marcelo Sil-
va, implantado na rua Abel Botelho que acolheu 
as empresas da região sob o conceito das novas 
tecnologias.

A exibição acolheu  as seguintes empresas: 
Camarc, Lda., Caixa Crédito Agrícola Mutuo de 
Arouca, Fontes Ribeiro & Fontes, Lda., Ci3 Centro 
de Incubação e Inovação Industrial,  BestCon-
tent, Lda., Primeplas, Tegnit, UbiSistemica, Lda. 
Movilar, Lda., Chatron, Lda., Tecnocon,S.A., Mar-
cenaria Gonçalves, Lda., Farcimar, S.A., D’Eiras, 
Construções, Lda., Digital Green, Lda., Gráfica M. 
Vide, Lda., Summary, GIP – Gabinete de Inserção 
Profissional de Arouca.

No evento houve lugar à tertúlia, moderada 
por Adriano Fidalgo, momento no qual as em-

presas participantes, debateram no auditório do 
Master Export os temas da atualidade empre-
sarial, com evidência para as dificuldades rela-
cionadas com a falta de mão de obra disponível 
e a internacionalização.  

Um destaque especial para o seminário “Mas-
ter Export” que decorreu no segundo dia na Loja 
Interativa do Turismo e teve como objetivo apre-
sentar o projeto Master Export, um projeto no 
âmbito do SIAC (Sistema de Incentivo a Ações 
Coletivas) que visa reforçar a internacionalização 
das PME’s da cadeia de valor da metalomecâni-
ca e do habitat, em que a AECA é copromotora 
juntamente com a Associação Empresarial de 
Águeda e Associação Empresarial de Fafe, Ca-
beceiras de Basto e Celorico de Basto. O evento 
contou com a distinta presença do Secretário 

MASTER
EXPORT

Master Export foi parte integrante do certame Colheitas 2018, tendo sido o espaço que 
representou as empresas da região.
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de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. 
Participaram também a AICEP - Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal e 
AEP – Associação Empresarial de Portugal, com 
os oradores Luís Reis e Mónica Moreira, respeti-
vamente. A Apresentação do projeto Master Ex-
port esteve a cargo de Adriano Fidalgo. A selar o 
seminário, o momento da assinatura do protoco-
lo de cooperação Master Export entre a AECA e o 
Município de Arouca, com os representantes das 
instituições, Carlos Brandão e Margarida Belém, 
respetivamente.

No espaço Master Export houve também mo-
mentos de animação musical e variedades com 
a atuação de jovens talentos: Fernando Cunha, 
Leandro Gomes, Hugo Silva, Ricardo Ferreira, Cá-
tia Gonçalves e António Teixeira.

A direção da AECA agradece aos partici-
pantes pela excelente representação no Mas-
ter Export, assim como aos vários parceiros 
pela também excelente colaboração presta-
da na organização, estendendo este gesto 
à Caixa de Crédito Agrícola, Digital Green,
Gráfica M. Vide e Câmara Municipal de Arouca.
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MARKETING DIGITAL
& E-COMMERCE 

Websites

Lojas Online
E-Commerce

Alojamento
WEB

Marketing
Digital

Design
de Marcas

Desenvolvimento
à Medida

Em Portugal, 86% das empresas esperam atingir níveis expressivos de 
digitalização até 2020. Falta praticamente um ano para estarmos na linha 
da frente e capitalizar as oportunidades que a economia 4.0 oferece.
A digitalgreen é o parceiro na transformação digital do seu negócio para 
2019.

T +351 256 305 263

comercial@digitalgreen.pt 

www.facebook.com/digitalgreen.pt

www.digitalgreen.pt 

Digitalgreen, Lda. 

3CE Z. I. do Roligo 

Rua 25 de Abril nº 313

4520-115  Santa Maria da Feira
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O seu negócio está preparado para 2019?
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O seu negócio está preparado para 2019?

Empresas e Empresários
Respostas às nossas questões

A Era da
Economia Digital

A nova geração digital colocou no diálogo do 
futuro fatores imateriais de competitividade com o 
poder de gerar novos modelos de negócios. 

As autoestradas digitais que construímos, des-
de websites a lojas online, landing pages e re-
des sociais, visam a transformação das empresas 
em marcas multicanais capazes de capitalizar a 
sua presença digitalmente. Projetos online como 
‘Compre no Vale Mágico’ e ‘Aqui é Arouca’, com 
a chancela da AECA, são exemplos deste trabalho 
no valor das marcas, dando-lhes mais notoriedade, 
mais potencial de internacionalização e mais ven-
das.     

A Era da Economia digital significa tecnologia 
disruptiva, dados em ‘tsunami’, revolução e recur-
sos. O que permanece igual é que dependerá de 
pessoas para gerar mudança. 

Somos uma agência empenhada em agarrar 
oportunidades, digitais e físicas, para as mar-
cas portuguesas. Assumimos o compromisso no 
primeiro dia em que começamos a trabalhar. Foi 
a 9 de Julho de 2008, Quarta-feira. Trabalhamos 
a partir de Santa Maria da Feira. Sem barreiras 
físicas, as nossas soluções abrangem todo o terri-
tório nacional. A loja online da Districópia, o web-
site do Clube Desportivo Feirense e o portal da 
Modatex são exemplos da versatilidade e força 

DIGITALGREEN
Jorge Pereira

4.0: Os desafios da digitalgreen para a
transformação digital

A digitalização das or-
ganizações é real e está
a transformar o mun-
do. As pessoas nunca 
foram tão importantes 
e precisamos de as com-
preender para acompa-
nhar a mudança. 

Em Portugal, 86% 
das empresas esperam       

atingir níveis expressivos de digitalização até 
2020. Falta praticamente um ano para estarmos na 
linha da frente e capitalizar as oportunidades que 
a economia 4.0 oferece. Contudo, ainda é extre-
mamente difícil identificar as oportunidades certas 
no ecossistema online. A digitalgreen, enquanto 
agência de marketing digital, tem a função de fa-
cilitar esta odisseia.  

Mais do que estar online é crítico gerir expecta-
tivas. A realidade virtual é um meio único para 
rastrear, segmentar e entender a economia digital 
nos vários setores de atividade.

Estamos na nova geração digital: a da economia 4.0, com uma abundância de dispositivos 
online, as redes sociais, o móvel, a cloud entre outros, ao serviço das empresas. 

Assistimos a uma rápida transformação digital que está a ocorrer de forma transversal em toda 
a economia (industria, comércio e serviços) e onde os aceleradores tecnológicos da inovação, têm 
um papel cada vez mais relevante.

A digitalização tem capacitado as estratégias de comercialização em geral e as tecnologias 
digitais estão a revolucionar os modelos de negócio.

Neste âmbito a Aeca convidou as empresas dos diversos setores de atividade a partilhar uma 
notícia da sua empresa sobre a realidade virtual. 
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do ambiente digital.  
A nossa equipa multidisciplinar é composta por 

seis elementos focados em desenvolver soluções 
à medida e experiências digitais que convertem, 
fidelizam e expandem. A melhor história que 
podemos contar é a dos nossos clientes. Fazemo-
-lo há mais de 10 anos. 

A ADEGA SOARES - CHURRASQUEIRA
José Santos

Um restaurante exi-
ge muitas “coisas” 
para torná-lo dinâmico 
e rentável. Desde as 
operações da cozinha, 
o controlo e gestão, 
vendas, atendimento e 
fidelização de clientes, 
gestão de clientes, 
etc., são inúmeras ope-

rações que podem ser controladas através da 
nova tecnologia da “Internet das Coisas”.

O que todas estas “coisas” têm em comum 
é que rapidamente elas se tornam parte dos 
dispositivos interconectados, aplicações de soft-
ware, serviços web e outras fontes de dados, 
conhecida como a “Internet das Coisas”. E se 
estas “coisas” ainda não estão interligadas na 
totalidade, pois, mais cedo ou mais tarde elas 
estarão conectadas, expondo-se novas oportuni-
dades e desafios.

É muito importante nos dias que correm que 
os proprietários e gestores de restaurantes este-
jam atentos a esta nova revolução tecnológica 
para otimizar os negócios.

Existe uma enorme variedade de sistemas e 
dispositivos (softwares e hardwares) platafor-
mas, utilizados nos restaurantes. 

Já não vivemos na era do papel ou do passar 
verbalmente a mesagem. Por exemplo a infor-
matização está presente desde o serviço de bal-
cão até à cozinha. Há um controlo em tempo real.

À medida que os dados aumentam, aumen-
tam também as informações. Agora há novos 
métodos para traduzir esses dados de forma a 
controlá-los e agir para aumentar a rentabilidade 
e também reduzir as despesas dos restaurantes. 
É uma inovação constante com instrumentos de 
gestão que permitem que os dados fluam livre-
mente, assim como aplicativos que melhoram a 
experiência e produtividade para clientes, fun-
cionários e parceiros. Hoje em dia as redes so-
ciais proliferam. A Adega Soares faz várias publi-
cações no facebook. Também aderiu à aplicação 
Prato, uma APP que diáriamente publica o prato 
do dia. É prático, os clientes têm acesso à infor-
mação dos restaurantes aderentes e escolhem 
o restaurante, sem se sentirem comprometidos.

A restauração tem de se adaptar à evolução 
tecnológica. A “Internet das Coisas” ajuda os 
restaurantes a inovar rapidamente com soluções 
que otimizam e rentabilizam a sua gestão. 

VISTA PARQUE
Restauração e Actividades Similares,

Unipessoal, Lda.
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BRAIN ONE
Tiago Martins

Entende-se por Re-
alidade Virtual uma 
tecnologia avançada 
que simula um ambi-
ente real que permite 
aos utilizadores a in-
teração com o mesmo 
e a visualização e a 
manipulação dos obje-
tos ali presentes, como 

se eles fossem reais. Utiliza um sistema infor-
matizado, para criar uma plataforma realista e 
oferecer uma sensação de que o que se está a 
observar é quase real. Os elementos são intera-
tivos e alguns com aspetos tridimensionais.

Realidade Virtual não é uma conceito novo. 
Datam da década de 1970 os registos das primei-
ras pesquisas de alguns estudiosos. Também 
entre nós, e fazendo uma retrospetiva, recordo, 
apesar dos meus onze anos, o pavilhão denomi-
nado Realidade Virtual, instalado na Expo 98, 
que despertava a atenção dos visitantes. 

Hoje, e segundo a minha apreciação, o con-
ceito mantém-se, mas munido de ferramentas 
muito mais poderosas e sofisticadas, graças ao 
extraordinário desenvolvimento da tecnologia. 
De facto, posso constatar que a evolução tec-
nológica tem avançado a passos largos, ofe-
recendo a oportunidade de tirarmos partido de 
todas essas ferramentas, nomeadamente das 
que se prendem com a Realidade Virtual. Vejo-a 
presente em múltiplas aplicações, com os mais 
diversificados fins, desde o setor da saúde ao da 
segurança rodoviária, do da educação ao do en-
tretenimento.

A Brain One, uma empresa de vanguarda 
da tecnologia, privilegia, obviamente, o uso da 
Realidade Virtual em alguns dos seus produtos, 
dentro das tendências e padrões da atualidade, 
de forma a oferecer novas interações e possibi-
lidades aos seus clientes e a facilitar as suas es-
colhas. Estou ciente de que a Realidade Virtual é 
capaz de renovar o ambiente de trabalho e abrir 
novos modos de entregar produtos e otimizar os 
serviços, estimulando a experiência do cliente e 
incrementando o marketing personalizado e de 
proximidade.

POLISPORT
Adriana Santos

O Grupo Polisport, atento aos processos de 
transformação digital em curso, sentiu necessi-
dade de reavaliar os processos e dotar a suas 
equipas internas com ferramentas digitais atua-
lizadas e eficientes. Iniciamos uma análise, re-
desenho e melhoria de processos de desenvolvi-
mento, de serviço, de vendas e de promoção 
transversais ao grupo, identificando quais as 
oportunidades de melhorias no mundo digital. 
A consolidação da presença no mercado interna-
cional – e por consequente digital - exige tam-
bém a que a Polisport esteja dotada de ferramen-
tas de elevada produtividade e de colaboração 
entre equipas e colaboradores geograficamente 
dispersos, aumentando assim o desafio. Tendo 
em conta este cenário, avançamos recentemente 
para a Polisport Plásticos SA, com a criação de 
um CRM e o desenvolvimento de um portal B2B 
para a equipa comercial e de marketing.

Transversal às empresas do Grupo, estamos 
a desenvolver um portal de E-Procurement e 
E-Quotations de modo a 
otimizar e digitalizar os 
processos de compras. 
Ainda no âmbito digital, a 
mais recente empresa do 
Grupo, a Polipromotion, 
está a preparar o lança-
mento de uma loja on-
-line para venda de bi-
dons desportivos, onde 
o foco será a personali-
zação e a customização 
de pequenas séries – 
tendências inexoráveis 
da Era Digital. Acredita-
mos que potenciar o 
Grupo com estas ferramentas é 
sem dúvida o caminho certo a 
seguir num mundo que cada vez mais se apre-
senta como digital e imediato.

O Grupo Polisport, fundado em 1978, tem 
como core business a produção e comerciali-
zação de acessórios em plástico para as áreas de 
motos fora de estrada e ciclismo. Presente nos 5 
continentes e em 68 países, exporta 97% da sua 
produção e conta já com 370 colaboradores que 
operam nas 7 unidades distintas do grupo.
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CLOUDSYMBIOSIS, LDA.
Vitor Pais

Falar da Cloud-
Symbiosis é falar de 
expressão de moder-
nidade ao serviço dos 
nossos clientes. São 
mais de 15 anos de ex-
periência no domínio 
das Tecnologias de in-
formação, aplicáveis 
aos sectores publico e 

privado. A nossa missão passa por capitalizar o 
conhecimento/certificações adquiridas ao longo 
dos anos, de forma a que as mesmas estejam 
disponíveis para os nossos clientes. Detentora 
de uma equipa multidisciplinar jovem e dinâmi-
ca composta por 6 elementos, especializada em 
soluções na nuvem, software à medida, coorde-
nação de projetos de investimento, execução de 
projetos de engenharia, serviços e assessoria 
técnica em telecomunicações/informática na-
cionais e no estrangeiro. 

Ajudamos os nossos clientes a utilizar o poder 
da transformação digital sem a complexidade e 
a despesa de gerenciá-la sozinhos. 

Pegando no excelente tema desta edição “O 
poder da transformação Digital” e esta nova re-
volução silenciosa em curso em todo o mundo 
e em múltiplas indústrias. É conhecida como In-
dustry 4.0, ou a quarta revolução industrial, é 
uma força imparável que está a transformar o 
negócio como o conhecemos.  

 - Em que ano está a sua empresa?
Este é o ano da transformação digital. Por isso, 

as empresas portuguesas que se querem tornar 
mais competitivas estão a fazer uma aposta 
clara em tecnologia. A transformação Digital é 
sinónimo de modernidade e ao mesmo tempo 
de inovação, juntos são o acelerador de negócio 
para qualquer empresa independente do seu ta-
manho. 

A indústria 4.0 veio permitir a digitalização de 
todos os sectores da empresa, permitindo saber 
a qualquer momento e em qualquer lugar o pon-
to de situação do processo, desde a produção até 
à colocação do produto na sua loja online, são 
mudanças radicais a processos de negócio em 
todas as partes da cadeia de valor, isto aplica-se 
até aos produtos que não podem ser digitaliza-

dos, como as chávenas de café, uma peça de 
mobiliário ou um capacete. Esta digitalização da 
economia analógica não deve ser confundida 
com negócio digital, que é onde a oferta cen-
tral é digital por natureza, como um MP3, down-
loads de e-books ou serviços de redes sociais. 
A digitalização é o processo que transforma 
toda a cadeia de valor, não necessariamente 
o produto ou o serviço em si.

Tal como uma lagarta se transforma numa 
borboleta, os processos tradicionais podem 
ser alterados, de forma quase irreconhecível e 
agilizados para interagirem uns com os outros  
incluindo os sistemas de produção, funciona-
mento, pagamento e manutenção, o marke-
ting, a gestão da experiência do cliente e até a 
reciclagem e a gestão do fim do ciclo de vida. 
As empresas que não estiverem preparadas 
para adotar esta nova abordagem vão ficar 
cada vez mais para trás, e serão seriamente 
desafiadas por uma nova vaga de concorrên-
cia. A Transformação Digital representa uma 
oportunidade única para redefinir o pro-
cesso de produção industrial. Só uma solução 
de software aliada a cada sensor (IoT) permite 
recolher em tempo real o estado do processo. 
É aqui que entramos com a nossa solução 360 
para PME que permite projectar o seu negócio 
automatizando os pontos mais críticos da sua 
empresa.

Dê os primeiros passos connosco, vá desde 
a presença online passando por soluções hiper-
conectadas até soluções integradas de comuni-
cações e aplicações na cloud.  Transforme um 
simples activo em dispositivos inteligentes sem 
descorar a segurança e proteção de dados. 

A tecnologia portuguesa continua a expandir-
-se para lá da capital, e é no interior que deve 
captar talentos, e criar condições para se fixar 
estes quadros ao serviço da região. 

É essa a nossa ambição e compromisso. Esta-
mos disponíveis para convosco criar a simbiose 
perfeita convertendo aquilo que são as vossas 
dores em desafios para nós. 

Aproveito o momento para desejar a todos os 
nossos clientes, amigos e leitores uma excelente 
quadra Natalícia.
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TECNOCON
António Moreira

A TECNOCON® na Era da Economia Digital

A economia digi-
tal tem proporcionado 
à indústria, cada vez 
mais, a modernização 
e um acesso facilitado à 
informação, que se re-
flete numa melhoria da 
produtividade e capaci-
dade de resposta. 

A transformação di-
gital vem trazer uma nova realidade cheia de 
inovações tecnológicas que irão revolucionar os 
processos de fabrico e moldar a indústria nos pró-
ximos anos. O surgimento de novas plataformas 
digitais de comunicação, veio facilitar a comuni-
cação entre cliente e fornecedor, encurtando dis-
tâncias e promovendo a interação, independente 
da localização. 

É, hoje, mais fácil dar suporte a clientes, quer 
nas questões comerciais, quer em suporte téc-
nico. Estamos ligados, conectados e cercados de 
informação por todos os lados.

Com o surgimento da chamada “Indústria 4.0” 
ou digitalização da indústria, tem-se verificado 
uma nova tendência para a convergência e sin-
ergia entre as tecnologias. A conexão entre eq-
uipamentos presentes na área de fabrico e os 
computadores de gestão no escritório ou a dis-
positivos móveis é agora uma realidade e traz in-
úmeras vantagens. 

O acesso remoto aos dados relativos ao fun-
cionamento das máquinas e processos de uma fá-
brica traz vantagens ao nível da monitorização da 
produção e permite criar novas estratégias para 

um aumento da produtividade. Permite também 
evitar tempos de paragem elevados devido a                                                                            
avarias que podem ser evitadas através da análise 
dos dados recebidos pelos equipamentos consti-
tuintes das máquinas. 

Podemos afirmar que estamos perante fábricas 
cada vez mais inteligentes e isso demanda que as 
empresas contemporâneas estejam preparadas e 
dispostas a usufruir de todas as vantagens e pos-
sibilidades tecnológicas que estão a surgir. 

A Tecnocon® está consciente que o acompa-
nhamento desta evolução digital é obrigatória 
para quem tem uma perspectiva do futuro do 
nosso tecido industrial, orientada para a vanguar-
da competitiva num mercado cada vez mais se-
lectivo e orientado pela procura.

A escolha e utilização de equipamentos que 
respondem às novas tecnologias é vital para a 
integração no mundo digital e a Tecnocon® tem 
contribuido com as soluções mais inovadoras 
mesmo nos processos mais tradicionais. 

Foi nesta orientação e plena de oportunidade, 
a iniciativa de realizar no passado mês de No-
vembro um Encontro de Parceiros dedicado a este 
tema, o qual reuniu os dois polos: representantes 
da indústria nacional e fornecedores de soluções, 
entre os mais significativos a nível mundial.

Hoje em dia, liderar o mercado, dependerá de 
trabalhar e apresentar produtos e serviços com-
patíveis com as expectativas do cliente da era 
digital, que será cada vez mais exigente e par-
ticipativo.

Face a tantas inovações, equipamentos e 
máquinas inteligentes, torna-se difícil imaginar 
que possa surgir algo mais extraordinário. Mas, 
quando se trata da era digital, as transformações 
são passageiras e imediatas, o que hoje é o mais 
sofisticado e criativo, amanhã estará ultrapas-
sado.
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GRÁFICA M.VIDE
Rui Vide

A Era da Economia Digital

Foi com muito gosto 
que aceitei o desafio 
de escrever um artigo 
na 9ª Edição da revista 
Encontros da AECA. À 
primeira vista poderá 
parecer um paradoxo, 
uma vez que o tema é 
a “Era da Economia Di-
gital”, e como escrevo 

este texto como representante de uma empresa 
do sector Industrial Gráfico, nalgumas pessoas, sei 
que poderá gerar alguns equívocos que tentarei 
desmistificar mais à frente.

 A Gráfica M. Vide, M. Vide 
& Irmão, Lda., foi fundada em 
1979 por Manuel Vide e Fer-
nando Vide. Está em insta-
lações próprias desde 2001, 
e desde o seu início, abraçou 
a tecnologia Offset, quando 

muitas Gráficas (Tipografias à época) ainda usa-
vam tipos para reproduzir produtos impressos. 
Sempre com uma gestão responsável, com a 
franqueza e honestidade que nos é reconhecida, 
fomos desenvolvendo os sectores de impressão 
(aumentando o número de corpos de impressão 
– atualmente contamos com 11), Pré-impressão e 
Acabamentos, dotando a empresa de capacidade 
para realizar qualquer tipo de serviço gráfico, des-
de um simples cartão-de-visita, à embalagem, 
rótulo, ou Obra de livro mais complexa em termos 
de impressão ou acabamento. Hoje, somos uma 

equipa de 15 colaboradores especializados, com 
formação técnica e licenciados, preparados para 
fazer face aos desafios da Economia ou Era Digital.

Mas afinal, o que significa este conceito de 
“Era da Economia Digital” e como é que as em-
presas podem fazer face á mudança de tamanho 
advento!? Vivemos à velocidade da “fibra”, as 
pessoas comunicam via Whatsapp, Skype, etc., 
em tempo real e em qualquer parte do mundo. 
Tudo (quase) o que precisamos de saber está dis-
ponível em apenas alguns segundos.

Nas empresas, em todos os sectores sem ex-
ceção, a Digitalização (economia digital) de Pro-
cessos veio acelerar as comunicações internas e 
externas, permitindo ganhos de produtividade, 
ao mesmo tempo que torna as empresas capazes 
de alcançar cada vez mais um leque maior de in-
divíduos/clientes com uma alocação de poucos 
recursos financeiros. Na verdade, este advento 
torna-se um desafio enorme para as empre-
sas pela via da competitividade, beneficiando o 
consumidor final, mas colocando uma pressão 
enorme nos sectores industriais devido à veloci-
dade de comunicação, maior exigência na rapidez 
de execução e qualidade intrínseca dos serviços e 
produtos. Logo, existe uma necessidade de adap-
tação, de mudança de paradigma. 

No nosso sector, ou me-
lhor ainda, na nossa realidade 
atual (GMVide), essa mudança 
é já  evidente à alguns anos, 
por isso temos vindo a inves-
tir na digitalização (economia 
digital) dos sectores de Pré-

-impressão e Produção com fluxos de trabalho 
automatizados (a preparação de ficheiros está 
cada vez mais automatizada devido a novas ferra-
mentas digitais, como os softwares de imposição, 
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preflight – preparação de ficheiros para produção 
e CTP (computer-to-plate) em linha e de alimen-
tação automática, assim como em equipamentos 
de produção com automatização de processos 
(desde processos de impressão a acabamentos). 
Na comunicação e nas soluções que apresenta-
mos aos nossos clientes, nunca descuramos a 
interatividade (cada vez mais evidente) entre o 
Digital e o Físico (Online e Offline), procurando 
evidenciar que ambos têm vantagens e devem 
ser usados para alavancar os seus negócios. Des-
de os simples, mas eficazes QR Codes, à RA (Rea-
lidade Aumentada), aquilo a que nos propomos 
comunicar é que se a Digitalização traz vantagens 
de alcance rápido, no entanto,  também se torna 
fugaz e impessoal, portanto, devemos evidenciar 
que uma comunicação não vive sem a outra, para 
prolongar e efetivar o contacto, um DM (DIRECT 
Mail) ou uma Brochura ou Catálogo bem con-
seguido e direcionado, trazem um retorno (ROI) 
muito maior que uma campanha de email (email 
marketing), porque são duradouros, têm tangibi-
lidade, no fundo, são sensoriais – algo que falta à 
digitalização. 

 Na verdade, cada sector 
empresarial, cada um com as 
suas especificidades, fará o 
ajustamento necessário, é im-
perativo para a sobrevivência, 
é inegável… a digitalização   
acontece a toda a hora, no 

nosso quotidiano (nas nossas vidas) diário, assim 
como já está a  acontecer nas nossas empresas, 
seja ao nível da Gestão, da Produção, seja ao ní-
vel da Comunicação.  

A Economia Digital veio para ficar, tem 
vantagens e desvantagens, o segredo para as 
empresas é trilhar um caminho onde importa 
separar “o trigo do joio”. Como os tempos 
mais próximos demonstrarão, confirmando os 
sinais já bem nítidos no presente, para quem 
souber interpretá-los de espírito aberto e sem 
dogmas ideológicos, as oportunidades exis-
tem, mas somente Automatizar, Digitalizar, 
não chega… é necessário Senso e Humani-
zação!

Descubra a interatividade Digital da realidade 
aumentada na imagem AR ou siga os QR Codes 
que disponibilizamos junto ao texto.

Desejos de Boas Festas e um Bom Ano de 
2019 com muita cor, saúde e alegria.
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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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AECA

Jantar Anual
do Empresário
2018

O jantar anual do Empresário e a celebração 
dos 27 anos de atividade da AECA teve lugar 
no dia 30 de novembro, com a presença de 
empresários e notáveis individualidades repre-
sentantes da Administração Local, Municípios 
e Assembleias Municipais de Vale de Cambra e 
Arouca, representantes dos Bombeiros Voluntári-
os dos dois Municípios e parceiros, Agrupamento 
de Escolas de Arouca, Agrupamento de Escolas 
do Búzio, Escola Tecnológica de Vale de Cambra, 
AGA - Associação Geoparque Arouca, ADRIMAG – 
Associação Desenvolvimento Rural Integrado das 
Serras de Montemuro Arada e Gralheira, AVPACD- 
Associação Valecambrense de Pais e Amigos do 
Cidadão deficiente e Caixa de Crédito Agrícola de 
Arouca, juntando-se ao evento uma centena de 
convivas.

A AECA fez a abertura da festividade com o 
vídeo promocional - Vale de Cambra o Vale Mági-
co, seguindo-se um flash fotográfico, com o regis-
to dos momentos e atividades que se destacaram 
em 2018, no movimento associativo, da Asso-
ciação Empresarial, seus associados e parceiros.

No seu discurso, Carlos Brandão, Presidente 
da direção da AECA, com enorme satisfação di-
rigiu-se aos presentes com a tónica do trabalho 
em rede, realçando a presença das instituições       
representadas neste jantar e que em parceria 
se trabalha toda a região do EDV Entre Douro e 
Vouga. “A AECA existe há 27 anos e sempre va-
lorizou o coletivo em detrimento do individual, 
daí o alargamento da sua influência ao EDV. Na 
sua génese está a matriz do associativismo em-
presarial, lutando diariamente contra egoísmos 
e egocentrismos e puxando o máximo pelas 
qualidades e oportunidades de cada associado 
da região, lançando desafios, novos projetos e 
incentivando os associados a aderirem e a pro-
gredirem, contribuindo por para um desenvolvi-
mento sustentado e integrado. A aposta ganha 
do permanente diálogo com os Municípios, com 
as demais entidades que trabalham o território 
são disso exemplo.”

Expôs as temáticas em que atualmente a As-
sociação está envolvida, bem como os desafios e 
bloqueios com que está confrontada. A falta de 
mão de obra especializada para a indústria que 
muitas empresas sentem, os problemas de mobi-
lidade que os empresários diariamente sofrem, a 
necessidade de acessibilidades compatíveis com 
o desenvolvimento económico, foram lembra-
dos durante o seu discurso… ”Arouca precisa da 
conclusão da Variante, ambos os Municípios ne-
cessitam de uma solução para a ligação Chão de 
Ave – Carregosa e Vale de Cambra necessita entre 
outras de uma ligação direta da Zona Industrial de 
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Vale Pereiras à Nacional 227.”
O Presidente da AECA elencou um conjunto 

de iniciativas (a decorrer durante o mandato 
atual), destacando o projeto de formação ação 
para o setor do turismo (envolvendo 10 empre-
sas). A decorrer ainda os projetos no âmbito do                            
Comércio Investe, em Arouca e em Vale de Cam-
bra, em fase de conclusão, embora com atrasos 
nos reembolsos por parte do Estado, sendo um 
grave  problema para a tesouraria das institui-
ções. Anunciou a aprovação do – MASTER EXPORT 
(Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Interna-
cionalização), este projeto tem por objetivo refor-
çar a internacionalização das PME da fileira Me-
talomecânica e do Habitat criando novos canais 
de exportação para países com elevado potencial 
e geograficamente próximos e capacitá-las para 
se apresentarem nestes mercados com bens de 
maior incorporação tecnológica (França, Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda e Polónia). É um projeto 
conjunto com as Associações de Águeda e de 
Fafe, abrangendo a região norte e Centro do país.

Nas intervenções, discursaram ainda os Presi-
dentes dos Municípios de Arouca e Vale de Cam-
bra, Margarida Belém e José Pinheiro respetiva-
mente. Margarida Belém felicitou a AECA por mais 
um aniversário destacando o papel da AECA na 
dinamização empresarial no concelho de Arouca 
e sublinhou a parceria que tem existido entre a 
Associação e a Autarquia materializada nos vários 

projetos, cujos frutos já começam a ser visíveis. 
José Pinheiro também felicitou a AECA pelo seu 
aniversário e enalteceu a boa relação que tem 
existido entre o Município e a Associação, ma-
terializada no desenvolvimento em parceria de 
vários projetos de interesse para os empresários 
dos vários setores.

Ao corte do bolo de aniversário (iguaria 
oferecida pelo associado Rainha1 – Amorim 
& Rocha, Lda.), os empresários brindaram ao 
sucesso empresarial.

Para memória ficou mais um jantar dos 
Empresários, um convívio vivido com grande 
festividade, excelentemente servido pelo res-
taurante associado Solar das Laranjeiras em 
Macieira de Cambra - Vale de Cambra.
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Geor Pneus
Casa de Pneus

Alto da Estrada Burgo
4540-202 Arouca
Portugal

Telefone: 256944788
Fax: 256944788
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José Santos (Adega Soares)

Luís Almeida

(Solar das Laranjeiras)

Custódia Oliveira

(Recantos da Montanha)

Agostinho Pina

(Mediação de Seguros Vigues)

Miguel Soares

(Rogeimo, Lda.)

Ricardo Pina (Foto Pina) Marcelo Silva (Aroupack, Lda.)

Maria Clara Matos

(Farmácia Matos, Lda.)

Paula Albergaria

(Biosegal, Lda.)

Entrega de Certificados de Associados da AECA às empresas inscritas nesta Associação durante 2018

Isabel Freire

(Oficina ID, Lda.)



36

dezembro’18

Marta Brandão , Carlos Brandão, Sílvia Brandão e João Brandão 

(Chatron, Lda.)

Célia Oliveira, Joaquim Carlos Rocha, Rui Almeida e Conceição Teixeira

(AECA e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arouca)

José Pinheiro

(Câmara Municipal de Vale de Cambra)

Fernando Rui e Dora Fernandes

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

António Moreira 

(Tecnocon, Lda.)

José Santos e Clotilde Saraiva

(Adega Soares)

Rui Brandão

(Tacorsil, Lda.)

Cristina Brandão e Dora Fernandes

(Geo Família Feliz, Lda.)

Vasco Alves

(JPM, S.A.)

Ricardo Gil Oliveira e Sara Pinho

(Raam Informática, Lda.)

Alberto Teixeira

(Escola Tecnológica de Vale de Cambra)

Miguel Soares e Vitor Ferreira

(AHBVVC)

Alfredo Martins

(Gateco, Lda.)

Alfredo Seabra e Natércia Amaral

(Alfredo Pinho Seabra, Unipessoal, Lda.)
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Leonel Couto

(Plastinox, Lda.)

António Silva e Graciete Silva

(Inocambra, Lda.)

Vitor Carvalho

(Arouconsult, Lda.)

António Pinho e Manuela Pinho

(Serração da Furna, Lda.)

Samuel Gonçalves

(Summary, Lda,)

Rui Vide e Amélia Correia

(Gráfica M. Vide)

Vitor Costa

(VMC, Lda.)

Isabel Freire e Sérgio Azevedo

(Oficina ID, Lda.)

O nosso fotógrafo

Ricardo Pina - Foto Pina

Rui Brandão, Bruno Teixeira e Paulo Teixeira

(Tacorsil, Lda. e Farcimar, S.A.)

Agostinho Pina,

Maria Clara Matos e

Diogo Melgueira

(Vigues Seguros, Lda. e Farmácia Matos, Lda.)

Ivo Oliveira, Paula Albergaria e Catarina Gaspar

(Biosegal, Lda.)

Natércia Silva e José Pinheiro

(Infoverve, Lda.)
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PRODUTOS, SERVIÇOS E VANTAGENS

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

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

Av. Cidade de Aveiro, n.º 12 R/C, Loja D
3510-720 Viseu

+351 232 421 432
+351 925 342 570

geral@cloudsymbiosis.pt
www.cloudsymbiosis.pt

Rua Vale Pereiras, 797 | 3730-370 Vale de Cambra
Telf.: 256 425 842 | Telf. (Dep. Corte Laser): 256 425 841 | Fax: 256 425 843

E-mail: geral@inocambra.pt | www.inocambra.pt
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BUSINESS CONSULTING & TRAINING
MAXIMIZAMOS 

OS RESULTADOS 
E O VALOR DOS 

SEUS NEGÓCIOS

www.finaccount.com

Finaccount  é uma marca que atua no mercado, 
em diferentes áreas de negócio e com 
reconhecida experiência no sector industrial, 
comercial e tecnológico. A empresa, desde a sua 
fundação, em 1994, tem centralizado a sua 
atividade na procura constante da inovação 
como fator estratégico de competitividade, 
estando certificada, desde 2004,  pela norma NP 
EN ISO 9001, no âmbito da prestação de serviços 
de formação e consultoria empresarial e desde 
Janeiro de 2009 certificada no Sistema de 
Gestão de Recursos Humanos, pela Norma NP EN 
4427.. 

Desde a estratégia de negócio, monitorização 
de resultados, passando pela implementação de 
tecnologia, os nossos consultores estão 
fortemente comprometidos a apoiar os clientes 
a conseguir rápidas melhorias que 
sustentadamente aumentem o valor dos seus 
negócios. Dispondo de uma visão integrada do 
negócio que passa pela estratégia, pessoas, 
processos e tecnologia, trabalhamos com as 
empresas na avaliação das suas reais 
necessidades, no desenvolvimento e 
implementação de soluções integradas de 
acordo com as suas opções estratégicas. 

Finaccount  está acreditada 
desde 2000 pela DGERT como 
entidade formadora.

Finaccount   foi distinguida pela 
revista Exame como umas das 
100 melhores empresas para 
trabalhar em Portugal em 2012. 

Finaccount  desenvolve a sua 
atividade focalizando-se na 
criação de valor ao Cliente,  
desenvolvendo uma forte 
interação entre os seus técnicos 
e dos clientes  desenvolvendo 
relações de parceria. Assim a 
Finaccount pretende fomentar : 

Soluções ajustadas às 
necessidades dos Clientes
Inovação na gestão, processos, 
produtos e serviços
Focalização nos fatores de 
sucesso
Desenvolvimento de vantagens 
competitivas

Morada
Rua de Angola, 21
3800-008 Aveiro

Telefone
+351 234 480 686

Fax
+351 234 480 688

Email
info@finaccount.com

Site
www.finaccount.com

Contactos

NÚMEROS QUE FALAM!
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AECA
Atividades e
Empresas em Notícia

Natal n’ o Vale Mágico

Também com o propósito de 
contribuir para a dinamização do 
comércio tradicional, a Câmara Mu-
nicipal de Vale de Cambra em co-
promoção com a AECA, promoveu 
atividades para todos os gostos 
durante a quadra natalícia, desde 
a pista de boias, bola mágica de 
neve, arvorismo, casa do pai na-
tal e fábrica dos brinquedos, insu-
fláveis, animação, teatro e música.

O comércio tradicional aderiu 
mais uma vez às Montras de Na-
tal & Vale Mágico de Natal. A AECA 
congratula os participantes pela 
criatividade e por terem contribui-

do para mais uma atração  para 
embelezar e “abrilhantar” Vale de 
Cambra na quadra natalícia. 

14ª Concentração de
Pais Natais nas ruas de Arouca

No dia 23 de dezembro e man-
tendo a tradição, os Pais Natais 
participaram na 14ª Concentração, 
que juntou centena e meia de 
Pais Natais,  participantes de todas 
idades que desfilaram em bici-
cleta, motos e carros clássicos.

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

Esta iniciativa teve como ob-
jetivo dinamizar e promover o   
comércio tradicional da vila, or-
ganizada pelo estabelecimento 
comercial Movilar, Lda., com o 
apoio da AECA e do Comércio Local.

Vários estabelecimentos co-
merciais contribuíram com as ofer-
tas e instalações para acolhimento 
e  lanche dos Pais Natais. A direção 
da AECA, agradece a todos os As-
sociados e Entidades que tornaram 
possível a realização deste evento.

Rotary Club de Vale de Cambra

Com o objetivo de melhor co-
nhecer o tecido empresarial da 
região o Rotary Club de Vale de 
Cambra visitou no passado dia 12 
de dezembro os associados Gráfica 
M. Vide & Irmão, Lda. e Inocambra, 
Lda. Integrou a visita o ilustre Gover-
nador do Rotary Portugal Joaquim 
Branco, entre outras personalidades.

Arouca - Concurso de
Montras de Natal 

Com o objetivo de dinamizar o 
comércio tradicional, a Câmara Mu-
nicipal de Arouca promoveu mais 
uma edição do concurso de Natal. 
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Os vencedores desta edição são os  
estabelecimentos comerciais:  Me-
dicina Tradicional Chinesa, Rainha 1 
e loja das Tele-comunicações que 
conquistaram, respetivamente, o 
1.º, 2.º e 3.º prémios, que foram 
entregues pela vereadora da Câ-
mara Municipal de Arouca, Fernan-
da Oliveira. 

O Juri foi constituido por repre-
sentantes do Municipio de Arouca,  
Agrupamento de Escola de Arouca 
e AECA.

A AECA congratula os par-
ticipantes pela criatividade e por 
terem contribuido para mais uma 
atração  para embelezar Arouca na 
quadra natalícia. 

Farcimar - Prémio AMP

A Farcimar, Soluções de Pré-
-fabricados de Betão, S.A. foi dis-
tinguida com o prémio AMP Em-
preendedor.

Destinado a homenagear pu-
blicamente personalidades que 
se tenham destacado pela sua 
ação inovadora e dinâmica em-
preendedora que seja considerada 
relevante para o desenvolvimento 
do território, da economia e da so-
ciedade da Área Metropolitana do 
Porto, o prémio foi entregue a 19 
de dezembro, no Terminal de Cru-
zeiros de Leixões, em Matosinhos.

A direção da AECA congratula a 
associada, Farcimar, S.A. pelo dis-
tinto reconhecimento.

Polisport - 40 Anos
Hoje (1 dezembro) celebra-

mos 40 anos de paixão, história, 

aprendizagem e crescimento.

Ao longo do nosso percurso fo-
mos construindo oportunidades, 
delineando novas estratégias e 
novos passos para conseguirmos 
alcançar aquilo que somos hoje: 
uma referência de sucesso, em 
Portugal e no Mundo, nos acessóri-
os plásticos para bicicletas e veícu-
los de duas rodas fora de estrada. 

Tudo começou há 40 anos atrás, 
com o aumento da importação de 
motas para a prática de motocross. 
Na altura, motivado pela paixão 
e pelo espírito competitivo Pe-
dro Araújo sentia uma dificuldade 
crescente em adquirir réplicas 
plásticas, pelo seu elevado custo. 
Fruto desta necessidade, criou a 
sua primeira peça plástica, recor-
rendo à sua experiência e a méto-
dos de produção artesanais. Nesse 
mesmo ano, a 1 de Dezembro 
de 1978, o atual CEO e Fundador 
da Polisport criou uma empresa 
em nome individual e começou a 
vender guarda-lamas de moto em 
fibra de vidro, produzidos em casa.

Hoje, 40 anos depois, o Grupo 
Polisport conta com mais de 360 
colaboradores, 8 unidades distin-
tas - 5 empresas e 3 armazéns e, 
comercializa as suas marcas nos 5 
continentes e em 68 países.

A todos aqueles que contribuíram 
e contribuem diariamente para a 
continuidade desta história apaixo-
nante, o nosso muito obrigado! 

Só com o apoio de todos os nos-
sos colaboradores e parceiros é que 
conseguimos chegar mais longe e 
fazer a diferença no mercado das 
duas rodas e na vida de todos os 

que confiam em nós!
A direção da AECA congratula 

o associado, Grupo Polisport, pelo 
quadragésimo aniversário.

Medimarco Serviços Médicos, Lda.  

A Medimarco, Serviços Médi-
cos, Lda., ao longo de 20 anos de 
existência, sentiu necessidade de 
acompanhar o desenvolvimento 
tecnológico, tendo apostado num 
novo software, o “Carview”. Esta 
tecnologia permite a gestão de 
todo o processo de Medicina no 
Trabalho eliminando o papel, ten-
do em vista a melhoria contínua 
da proteção de dados e a agili-
zação dos processos.

Com esta tecnologia a Medimar-
co está ligada ao minuto com os cli-
entes para a gestão dos contratos.

A Medimarco no dia 1 de 
Dezembro de 2018 celebrou com 
um jantar o seu 20º Aniversário 
onde distingiu os seus Funcionári-
os, Parceiros e Prestadores. 

Na continuidade da celebração 
do 20º aniversário a Medimarco 
vai realizar durante o ano de 2019 
“auditorias zero” no âmbito laboral 
aos associados da Associação Em-
presarial e Comercial de Arouca.

A Medimarco deseja a todos 
os associados da AECA umas Boas 
Festas.
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A existência da Farmácia Matos remonta ao ano de 1930, 
quando foi adquirida por Dr. Armindo Ferreira de Matos ao des-
cendente de Camilo Tavares de Matos (boticário da época). Após 
falecimento do Dr. Armindo, a propriedade e gestão ficou a cargo 
da filha, Dr.ª Maria Clara Matos e conta com a terceira geração 
da família, Dr.ª Eduarda de Matos Melgueira, para inovar e se 
adaptar às novas exigências do mercado.

No final do ano 2018, levou a cabo um projeto de amplia-
ção da Farmácia, alargando a oferta de produtos e criando novos 
gabinetes de serviços diferenciados, nomeadamente de nutrição, 
audiometria, cuidados do pé diabético, assim como de beleza ao 
nível da medicina estética e maquilhagem. Além disso, dinamiza 
junto das grávidas e recém-mamãs a oferta de ecografias emo-

Avª. Camilo T. de Matos, nr. 281 • 3730-240 Vila Chã • Vale de Cambra
256 472 690 • geral@farmaciamatos.com • farmaciamatos.com

cionais 4D e sessões de esclarecimento sobre amamentação, 
sono e higiene do bebé.

A Farmácia Matos tem como lema “Compromisso com a sua 
Saúde” servindo os Valecambrenses com profissionalismo, com-
petência e disponibilidade. A equipa atualmente conta com 9 
elementos, que promove um serviço de proximidade à comuni-
dade em prol da sua saúde e bem-estar.

Através de uma filosofia de melhoria contínua propõem-se a 
criar soluções inovadoras para dar resposta às necessidades dos 
clientes apostando na sua total satisfação.

Obrigada, por estarem connosco nestes 88 anos de existência!
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europeus, de modo a garantir 
o conhecimento da vanguarda 
da tecnologia disponível e dos 
melhores métodos de trabalho 
e de gestão.

Garantir a continuidade no 
longo prazo é uma das bases de 
tudo o que faz a JPM Indústria, 
tendo, nesse sentido, apostado 
recentemente na criação da 
JPM Academy, uma academia 
de formação interna para for-
mar e capacitar os seus profis-
sionais, tendo como objetivo 
um desempenho de excelência 
a todos os níveis da organi-
zação.

A direção da AECA congratula 
a JPM Indústria pelos distinto 
prémio e mérito alcançados.

JPM Indústria

A história da JPM Indústria 
começou em 1994, em Vale 
de Cambra, com uma missão 
e objetivo - oferecer os me-
lhores serviços de eletrificação 
e automação para aplicações 
industriais. Esse foi o ponto de 
partida, mas a organização am-
bicionava muito mais, visando 
o crescimento e expansão, o 
que veio a transformar uma 
pequena empresa de serviços 
num player mundial no mer-
cado da intralogística.

Isto foi possível através da 
visão e ação do seu fundador, 
Comendador José Paulo Mar-
tins, que projetou uma em-
presa capaz de se transformar 
e expandir continuamente as 
suas atividades, em termos de 
abrangência tecnológica e de 
mercados.

Após anos de experiência em 
eletricidade e automação, a JPM 
Indústria investiu na criação de 
uma divisão de metalomecâni-
ca, aliada a um departamento 
de Investigação e Desenvolvi-
mento. Este foi um passo cru-
cial, pois a inovação passou a 
fazer formalmente parte da or-
ganização, uma vez que já es-
tava consolidada na sua cultura, 
permitindo-lhe alargar o seu 
portfolio de soluções.

Durante este período, a em-
presa necessitou de espaço 
para acomodar o seu cresci-
mento e processo de interna-
cionalização, tendo investido 
em novas instalações situadas 
na Zona Industrial do Rossio, 
para as quais se mudou em 
2013, tendo apostado na im-
plementação de metodologias 
Lean e aquisição de máquinas 
com recurso a tecnologia de 
ponta.

Muito recentemente a JPM 
Indústria foi a vencedora do 
prémio PME Inovação 2018. 
Organizado pela COTEC, em 
parceria com o Banco BPI, este 
prémio visa distinguir a em-
presa que mais se destacou no 
panorama nacional pela sua 
estratégia e atitude em temas 
de inovação. Para este e muitos 
outros reconhecimentos, é fator 
essencial a equipa de excelên-
cia da JPM Indústria, que é um 
elemento preponderante para 
o crescimento e afirmação da 
empresa, esforçando-se diaria-
mente para tornar este projeto 
empresarial diferenciador uma 
realidade.

A JPM Indústria inova nas 
soluções que desenvolve e nos 
seus processos de negócio. É 
uma empresa aberta, relacio-
nando-se intensamente com 
diversas entidades do sistema 
científico e tecnológico, no âm-
bito de projetos nacionais e 

A viagem tem sido desa-
fiadora, exigente, gratificante 
e memorável, mas a visão da 
JPM não termina aqui. Mais 
está ainda por vir!



45

encontros



46

dezembro’18

Rotary Club de Arouca

Sessão de esclarecimento sobre 
Cibersegurança nas empresas, na 
manhã de 28 de novembro, na Bi-
blioteca Municipal de Arouca. Ação 
conjunta do Rotary Club de Arouca, 
Rotary Club de Vale de Cambra, 
AECA e IAPMEI, com o apoio da 
Câmara Municipal de Arouca que 
contou com a participação de cerca 
de 40 pessoas e deixa um alerta: 
“qualquer pessoa pode ser vítima 
de um ataque informático”.

Inauguração CI3 

O CI3 – Centro de Incubação e 
Inovação Industrial de Escariz en-
trou em funcionamento, na Junta 
de Freguesia de Escariz. As quatro 
primeiras empresas aí instaladas 
venceram o concurso CI3 Startup, 
promovido pela Câmara Munici-
pal de Arouca, em parceria com a 
AECA, ANJE e UPTEC. 

A cerimónia de entrega dos pré-
mios do concurso CI3 Startup e a 
inauguração das instalações do CI3 
decorreu, 12 de novembro, abrin-
do o Fórum Arouca – Empreende-
dorismo, Criatividade e Inovação. 
Para além da instalação no CI3 
por um período de um ano a título 
gracioso, as 4 empresas vencedo-
ras recebem um prémio pecuniário 

a Constutec e Veteco. Este certame 
é o principal do setor na Península 
Ibérica e reúne o melhor que há na 
indústria a nível mundial.

A Chatron esteve presente com 
stand próprio onde apresentou as 
mais recentes novidades do Tubo So-
lar, Painel Solar Twin, Secadores So-
lares, entre outros. O evento decorreu 
de 13 a 16 de Novembro de 2018.

ZonaVerde
Formação e Consultoria
celebrou 22 anos em outubro

A AECA felicita a gerência da 
Zona Verde pelo sucesso alcançado 
ao longo destas duas décadas. É 
um parceiro de longa data ao qual 
manifestamos apreço pelo traba-
lho e dedicação em prol do desen-
volvimento empresarial, nomea-
damente nas áreas de formação e 
consultoria. Bem hajam.

Concurso
“Melhor Montra da Castanha”

No âmbito do Festival da 
Castanha de 2018, foi realizado o 
terceiro concurso “Melhor Montra 
da Castanha”.

O júri (constituído pelas enti-
dades: Câmara Municipal de Arou-
ca, Fernanda Oliveira; AECA, Con-
ceição Teixeira, Agrupamento de 
Escolas de Arouca, Carlos Gomes), 
avaliou as montras concorrentes e 

no valor de 2500€. Ao CI3 Startup 
concorreram 10 empresas. 

As empresas vencedoras: Best-
Content, PRIMEIPT, Tegnit – Motor-
cycle Hardparts e UbiSistémica - 
Systems Design, Development and 
Delivery, Lda.   

 
Prémios Exportação & 
Internacionalização
Polisport Plásticos

Galardoada com “Menção Hon-
rosa”, na categoria “Melhor PME 
Exportadora Bens Transacionáveis” 
da 8ª edição dos Prémios Expor-
tação & Internacionalização.

Esta iniciativa visa celebrar e 
promover o sucesso das empresas 
portuguesas nos mercados inter-
nacionais. 

A distinção foi recebida por Pe-
dro Araújo, CEO do Grupo Polisport, 
numa cerimónia onde se deba-
teram os maiores desafios que se 
colocam às empresas portuguesas, 
tendo por base os seus negócios de 
exportação e internacionalização.

A cerimónia decorreu a 24 de 
outubro no Palácio da Bolsa.

A AECA congratula a Polisport 
pela distinta Menção Honrosa. 

CHATRON na MATELEC 2018

A Chatron esteve presente na 
Matelec  – Madrid 2018, uma feira 
que se realizou em simultâneo com 
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o vencedor desta edição foi a mon-
tra da loja «Amorim & Rocha, Lda. 
– Confeitaria Rainha 1».

Parabéns a todos os partici-
pantes pelo empenho, dedicação e 
criatividade em prol da promoção 
do comércio local. 

Lançamento da Empreitada de 
Ligação Rodoviária de Escariz à A32

Decorreu em Arouca, a 11 de 
outubro o lançamento da emprei-
tada de construção da nova Ligação 
Rodoviária que ligará o Parque de 
Negócios de Escariz, a partir da EN 
326 até à A32 em Pigeiros. Uma 
obra com uma extensão de 7km, 
que irá incluir quatro viadutos e 
uma ponte, bem como a criação 
de uma rotunda e dez restabeleci-
mentos. A ponte será sobre o rio An-
tuã e terá 96 metros de extensão; 
e os viadutos serão em Vilarinho 
(574m), Monte Calvo (168m), Lon-
dral (168m) e Escariz (132m). 

A empreitada insere-se no Pro-
grama de Valorização das Áreas 
Empresariais, terá um prazo de exe-
cução de 540 dias e significará um 
investimento superior a 26 milhões 
de euros. A receção, com a presença 
do Primeiro-Ministro Dr. António 
Costa e da Presidente da Câmara 
Municipal de Arouca Dr.ª Margarida 
Belém teve como cenário as insta-
lações da associada Tecnobento, 
Lda. no Parque de Negócios de Es-
cariz. Foi dado mais um passo firme 
e decisivo para a construção de uma 
via de acesso tão necessária para 
todos os arouquenses, empresários, 
em prol do desenvolvimento socio-
económico da região.  

IAPMEI visita Inaceinox
e Westtube

Em outubro a Inaceinox e a 
Westtube contaram com a visita às 
suas instalações de representantes 
do IAPMEI – Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias Empresas e ao 
Investimento.

A visita teve como principal    
objetivo dar a conhecer o quanto 
as empresas têm vindo a desen-
volver a sua capacidade produtiva 
ao longo dos anos.

Acompanharam a visita entre 
outros, o presidente do Município 
de Vale de Cambra, o director do 
Agrupamento de Escolas do Búzio 
e o presidente da AECA.

Esta visita permitiu conhecer a 
realidade das empresas do grupo 
e seus projetos empreendedores, 
compreender as estratégias e 
negócios, lidando localmente 
com as evidências destacando a 
importância da proximidade das 
entidades publicas e privadas na 
envolvente empresarial.

Foi com muita honra que a 
AECA aceitou o convite do admi-
nistrador Abel Oliveira e elogia a 
dedicação da administração da 
Inaceinox e Westtube, pelo traba-
lho que tem vindo a desenvolver, 
criando riqueza na região, com 
grande empenho, graças aos desa-

fios da conjuntura empresarial e ao 
dinamismo empreendedor da sua                                                           
equipa que inovam constantemente.

Revista Moldes & Plásticos 

Porque a indústria dos moldes 
e plásticos começa a ter cada vez 
maior expressão nos concelhos de 
Arouca e Vale de Cambra, a revista 
Moldes & Plásticos (integrante de 
edição nr. 1785, do Jornal de Leiria 
de 27.09.18 e do Correio de Aze-
méis, edição nr. 4773 de 2.10.18) 
quis saber a opinião da AECA: Carlos 
Brandão opinou sobre os desafios 
atuais à indústria da região, desde 
a mão de obra especializada à tec-
nologia de ponta, as necessidades 
de formação dos jovens quadros 
técnicos para os setores da me-
talomecânica, automação e robótica 
e também para o setor dos moldes 
e plásticos. A AECA enquanto As-
sociação local e de proximidade irá 
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AECA presente na inauguração do 
novo Balcão do Crédito Agrícola 
em Escariz

Foi com enorme satisfação 
que o Presidente da AECA, Carlos 
Brandão, esteve presente na aber-
tura do novo Balcão do Crédito 
Agrícola de Arouca na Freguesia de 
Escariz.

Trata-se de um sinal positivo 
à economia e um serviço de pro-
ximidade às empresas da região 
que muito agrada à AECA e aos 
seus associados.

A AECA e o Crédito Agrícola de 
Arouca são parceiros há muitos 
anos a esta parte e têm colaborado 
em diversas iniciativas promovidas 
ao longo dos últimos anos como 
são o caso da visita às empresas, 
de seminários temáticos, das ex-
posições das atividades económi-
cas, do Arouca 4.0, entre muitas 
outras atividades.

As felicitações pelos 40 anos da 
instituição foram também trans-
mitidas pessoalmente pelo Presi-
dente da AECA a toda a Adminis-
tração e a todos os colaboradores 
da Instituição.

Parabéns ao Crédito Agrícola 
de Arouca pelo investimento, pelo  
aniversário e pelo sinal de confi-
ança transmitido à economia local.

 
Vale de Cambra assina protocolo 
de Geminação entre o
Município e a Comune de
Mondorf-Les-Bains (Luxemburgo) 

A cerimónia teve lugar a 28 
de julho nos Paços do Concelho. 

continuar atenta e juntamente com 
os associados promoverá o debate 
ao encontro de soluções para os 
problemas das empresas.

 
COLEP - Dia Aberto

A 22 de setembro a AECA par-
ticipou no dia aberto da associada 
Colep, uma empresa de referência 
em Vale de Cambra e em toda a 
Região. Muitos parabéns à admi-
nistração, a todos os colaboradores 
e a toda a equipa que permitiu 
nesta visita um convívio muito sa-
lutar que a AECA apoia vivamente.

Encontro Empresarial Divulga 
Apoios e Incentivos do IEFP

A 20 de setembro, a Adrimag/
CLDS 3G AroucaInclui, em parceria 
com a Câmara Municipal de Arou-
ca (através do Gabinete de Inser-
ção Profissional), Rede Social de 
Arouca, IEFP e AECA, promoveram 
um Encontro Empresarial no âm-
bito da ação de sensibilização dos 
empresários, das instituições e das 
entidades empregadoras locais.

O presente encontro, que con-
tou com a representação de cerca 
de 30 empresas/entidades do mu-
nicípio de Arouca, decorreu no au-
ditório da Junta de Freguesia de Es-
cariz, onde foram apresentados os 
apoios e incentivos à contratação, 

com a colaboração do IEFP. Foi 
dado especial ênfase às medidas 
estágios profissionais/estágios de 
inserção (no âmbito das medidas 
de Reabilitação Profissional), Pré-
mio ao Emprego e Contrato Em-
prego. Destacaram-se ainda as 
alterações introduzidas pelas Me-
didas de Apoio – Incêndios, dado 
que Arouca é um dos municípios 
contemplados.

AECA participa nas PAP do
Agrupamento de Escolas de Búzio

Foi com muita honra que a AECA 
aceitou o convite da direção do 
Agrupamento de Escolas de Búzio 
– Vale de Cambra, para integrar os 
júris das Provas de Aptidão Profis-
sional (PAP) dos cursos profissio-
nais (nível IV) e Curso de Educação 
e Formação (CEF) na qualidade de      
representante das entidades da 
região.

As provas decorrem durante 
o mês de julho abrangendo as 
seguintes áreas de formação:

– PAP’ nível IV: Técnico de Design 
– variante equipamento; Técnico de 
Mecatrónica, Técnico de Produção 
em Metalomecânica – variante pro-
gramação e maquinação; Técnico 
de Restauração;

– Variante cozinha/pastelaria;
Técnico de Comércio;

– CEF nível III – Operador de Dis-
tribuição.

Integraram o júri em represen-
tação da AECA: Conceição Teixeira, 
Célia Oliveira e Rui Costa (Inocam-
bra, Lda.).
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Reconhecida como uma cidade 
que tem uma forte comunidade 
portuguesa, onde se destacam 
muitas famílias valecambrenses, 
Mondorf-les-Bains pertence ao dis-
trito de Grevenmacher, no cantão 
de Remich. Tem uma população 
de cerca de 5 mil habitantes, num 
território de montanha, entre a 
natureza, povoado de verde e 
azul. O Presidente da Câmara Mu-
nicipal, ou tal como é denominado 
no Luxemburgo, o “bourgmestre” 
Lex Delles, acompanhado da sua 
comitiva, formalizaram com José 
Pinheiro, Presidente da Câmara 
Municipal de Vale de Cambra, este 
“acordo de amizade” entre as duas 
cidades que comungam de uma 
beleza paisagística única, para 
além dos vinhos e da gastronomia. 

A cooperação nas áreas da cultura, 
desporto, turismo, educação, in-
dústria e comércio estão na base 
do protocolo. A convite do Muni-
cipio de Vale de Cambra, a Aeca 
marcou presença na cerimónia fe-
licitando a geminação almejando-
-se proficuidade empresarial.

A AECA lança o portal
www.comprenovalemagico.pt

“Compre no Vale Mágico” é um 
projeto promovido pela AECA fi-
nanciado pelo programa “Comércio 
Investe”.  Foi pensado para acres-
centar valor à oferta comercial das 
lojas do centro urbano de Vale de 
Cambra. Além de considerar um 
conjunto significativo de investi-
mentos para as lojas aderentes, no 

– Workshops), com consultoria (on 
the job) 80 horas de formação, dis-
tribuídas pelos seguintes domínios 
de intervenção: Gestão Estratégica; 
Gestão Administrativa e Finan-
ceira; Gestão das Equipas de Tra-
balho; Marketing e Publicidade; 
Estratégias de Internacionalização; 
Qualidade de Serviço na Hotelaria; 
Restauração e Turismo; Proteção 
Ambiental e 120 horas de con-
sultoria por PME, distribuídas por 
sessões ao longo da intervenção.

Objetivos visados com esta for-
mação:

- Aumento da qualificação es-
pecífica dos trabalhadores em 
domínios relevantes para a estra-
tégia de inovação, internacionali-
zação e modernização das empre-
sas;

- Aumento das capacidades de 
gestão das empresas para encetar 
processos de mudança e inovação;

- Promoção de ações de di-
namização e sensibilização para a 
mudança e intercâmbio de boas 
práticas.

Participam neste projeto 10 
Pme’s.

sentido de se modernizarem e de 
conseguirem uma aproximação e 
fidelização aos seus clientes, foram 
previstos investimentos que visam 
a dinamização e promoção conti-
nuada do centro urbano. No sentido 
de dar seguimento à estratégia de 
diferenciação baseada na relação e 
proximidade com os clientes, o
www.comprenovalemagico.pt 
é um portal web que para além 
de apresentar e consolidar o con-
ceito, permite que possa ser um 
ponto agregador de informação 
da região, de eventos, incluindo 
o roteiro do comércio local, pro-
moções e campanhas, pedidos 
de informação e loja on-line para 
aderentes.

Formação Ação - Melhor Turismo

Em pleno desenvolvimento 
durante o ano 2018, decorreu o 
projeto no âmbito do Programa 
Operacional Competitividade e In-
ternacionalização com a chancela 
da C.T.P. – Confederação do Turismo 
Português.

Uma metodologia de formação 
ação repartida formação (em sala 



51

encontros

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.

A.S. Pinto - Criações Metálicas, Lda.
Fabrico de Criações Metálicas (Calçado, Carteiras, Confeções) 
Vale Pereiras
Vila Chã
3730-415 Vale de Cambra

Telf. 256 423 878

Ambitex - Rep. Imp. e Exp., Lda.
Comércio de Máquinas e Equipamentos industriais

Avª. Vale do Caima, 100
S. Pedro de Castelões
3730-202 Vale de Cambra

Telf. 256 472 352

Restauração e Similares 
Areinho
Canelas
4540-257 Arouca

Telf. 936 584 412

Café Snack Bar “O Infante”
Restauração, Café e Snack Bar

Avª. Infante D. Henrique, 233
Vila Chã
3730-267 Vale de Cambra

Telf. 256 031 030

Casa do
Areinho
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Casa Testinha
Restauração

Rua 1.º Maio
Arouca - Burgo
4540-113 Arouca

Telf. 256 944 281

Digital Green, Lda.
Programação e Informática 
Z. Industrial do Roligo, Rua 25 de abril, 313
Espargo 
4520-115 Sta. Maria da Feira

Telf. 256 305 263

Eixo de Corda - Eventos Turísticos e Educativos, Lda.
Alojamento, Eventos e Educação

Rua dos Covais, 17
Couto de Esteves
3749-037 Sever de Vouga

Telf. 916 379 253

Foto Pina, Lda.
Empresa de Fotografia, Vídeo, Reportagens, Design Publicitário e Molduras 
Edifício do Mercado
Rua do Mercado
S. Pedro de Castelões
3730-220 Vale de Cambra

Telf. 256 472 323

MultiOpticas Arouca
Optica

Avª. 25 de abril, 46
4540-102 Arouca

Telf. 256 949 018

Solar das Laranjeiras, Unipessoal, Lda.
Hotel com Restaurante

Estrada das Laranjeiras, 1156
Macieira de Cambra 
3730-307 Vale de Cambra

Telf. 256 423 977

Protagma - Engenharia, Lda.
Soluções em Robótica e Automação Industrial
Soldadura Robotizada | Máquinas Especiais

Zona Industrial de Lordelo/Codal, n.º 465
Roçadas
3730-552 Vale de Cambra

Telf. 256 464 796

Quinta Vilar e Almarde, Lda.
Viticultura, Turismo em Espaço Rural 
Vilar de Nojões
Real
4550-332 Castelo de Paiva

Telf. 916 365 381

Recantos da Montanha
Turismo Rural

Calçada do Aido, 6
Candal
3660-042 - S. Pedro do Sul

Telf. 968 285 700

Casa dos Avós
Turismo Rural 
Trebilhadouro
Rôge 
3730-704 Vale de Cambra

Telf. 918 626 295
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Compra, Venda e Promoção Imobiliária, Lda.
Compra, Venda e Promoção Imobiliária

Rua do Paço, 168
Rôge
3730-380 Vale de Cambra

Telf. 256 402 961

Traços d’Outrora - Turismo Rural 
Turismo Rural

Trebilhadouro
Rôge 
3730-704 Vale de Cambra

Telf. 918 795 674

Vigues - Mediação de Seguros, Lda. 
Mediação de Seguros

Avª. Camilo Tavares de Matos, 332, 1.º Esq.
Vila Chã
3730-240 Vale de Cambra

 
Telf. 256 464 444

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

SERRAÇÃO DA FURNA, UNIPESSOAL, LDA.

Embalamos a
sua Exportação
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