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pecial ênfase para a digitalização da economia, para 
a economia circular entre outras têm sido tema dos 
seminários que já organizamos e que continuaremos a 
organizar no futuro próximo.

   Todo este trabalho tem sido realizado com o em- 
penho dos nossos técnicos e do apoio de muitos consul-
tores que connosco trabalham para que possamos ser 
bem sucedidos.  
   
   O nosso sucesso é o sucesso dos nossos associados 
e, a levar em conta, entre outras,  as muitas publi-
cações que nos chegam diariamente pelas redes so-
ciais e que com muito gosto partilhamos nas nos-
sas páginas do Facebook e do Linkedin são disso um  
exemplo: As nossas empresas estão atentas à nova  
realidade e estão a trabalhar para o seu futuro, 
começando o seu processo de digitalização pelo mar-
keting e vendas, avançando outras para a automação 
e mesmo robotização das suas linhas de produção (são 
já algumas empresas associadas que estão nesta fase). 
Outras há de sectores mais tradicionais que se vão es-
forçando por se manterem competitivas, adaptando-se 
ao novo mundo, mais competitivo, mais rápido,  e de 
muito maior exigência.

   Outros há que continuam a dar voltas para descobrir 
onde arranjar os seus colaboradores no presente e no 
futuro como é o caso das empresas de construção civil, 
que vivem um momento muito complicado de défice 
de recrutamento. Este problema é transversal ao sector 
da metalomecânica quando pretende recrutar técnicos 
especializados como são o caso de soldadores e de  
técnicos de automação, por exemplo. 

   Estes problemas não são fáceis de ultrapassar tendo 
em conta a reduzida taxa de natalidade desde há uns 
anos a esta parte e que se está a fazer repercutir na sua 
máxima força neste momento. 

   Esta Direção assumiu finamente uma das bandeiras 
que está subjacente à própria existência desta Asso-
ciação: a da promoção social do empresário e da valori-
zação da sua importância para o futuro da região.

   A AECA tem feito um esforço para acompanhar esta 
evolução positiva da economia local como são os  
exemplos dos seus projetos do Comércio Invest quer 
em Arouca quer em Vale de Cambra e que visaram o 
apoio aos lojistas e à sua modernização tendo em vista 
o acompanhamento desta tendência verificada para 
o aumento do número de visitantes, de turistas e da 
qualidade e exigência destes.

Paralelamente estamos a implementar projetos para a 
indústria e para promovermos a Exportação e a Inter-
nacionalização das nossas PMEs.

Os projetos Ação Indústria, Formação profissional, Mas-
ter Export entre outros, permitem fortalecer as nossas 
empresas e torná-las mais competitivas, mais abertas 
ao mundo e mais capazes para enfrentarem o futuro 
que se avizinha. As temáticas da Indústria 4.0 com es-

Empresários, 
Empreendedorismo,
Inovação & Visão de Futuro

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

Uma região sem empresários dinâmicos e 
com visão poderá não ter futuro. Felizmente 
que a nossa conta com diversos nas mais di-
versas áreas de atividade e daí o dinamismo 
a que temos assistido quer na produção de 
bens transacionáveis (exportações) quer nos 
serviços, com especial ênfase para o turismo 
que tem crescido também graças ao impor-
tante contributo público nomeadamente dos 
Municípios que assim puxam pelo investimen-
to privado, sendo facilmente aceite como um 
Bom Investimento Público
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Climatização
e Energia
www.chatron.pt

< 80% consumo 
comparativamente 
com sistemas 
AC Standards

80%

RESOLVEMOS O SEU  
PROBLEMA DE CALOR NA 
FÁBRICA OU ARMAZEM

BIOCOOLER SMART

   Outro problema que detetamos atualmente nos em-
presários é a falta de tempo para  a sua própria for-
mação e para a sua participação nas ações que visam 
dar competências e ferramentas futuras para a gestão 
das suas empresas. 

   O Networking é fundamental nos dias de hoje. É no 
entanto, e cada vez mais, difícil juntar os empresários 
devido ao problema referido anteriormente.

   A AECA tem essa noção e sabe separar o trigo do jóio, 
nunca tentando fazer perder o seu tempo aos seus as-
sociados com questões de “lana caprina” que muitas 
das vezes nos chegam vindas de todos os lados e para 
as mais diversas temáticas.

   As ações que se realizam entre estes dois eventos 
generalistas são todas elas dedicadas a temáticas e/ou 
a Projetos específicos.

   Assim vamos vivendo este associativismo local, com 
forte ligação à terra e à região, com interesse no desen-
volvimento integral e sustentado de toda a região. 

   Assim é a AECA e assim irá continuar se todos os as-
sociados ajudarem e contribuírem. 

   Como estamos na época tradicional para esse efeito, 
desejo a todos umas Boas e Revigorantes Férias. 

Climatização
e Energia
www.chatron.pt

< 80% consumo 
comparativamente 
com sistemas 
AC Standards

80%

RESOLVEMOS O SEU  
PROBLEMA DE CALOR NA 
FÁBRICA OU ARMAZEM

BIOCOOLER SMART

Os dois momentos altos anuais que a AECA 
pretende manter e cativar a maioria dos nos-
sos associados são o jantar anual do em-
presário (que se realiza sempre na última se-
mana de Novembro) e a comemoração do dia 
do empresário com a entrega dos Prémios Em-
preendedorismo e Inovação (que se realiza na 
última semana de Junho). 
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Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal
de Vale de Cambra

José Pinheiro

   O empreendedorismo é inato ou pode ser apreendi-
do? Que medidas devemos adotar? O que distingue, 
verdadeiramente, a inovação da invenção? O que 
podemos fazer para ajudar as empresas?

   Estas são questões que gostaria de lançar à discussão. 
São premissas sobre as quais sugiro uma reflexão futu-
ra. Porque empreender e inovar não pode resultar de 
uma atitude impulsiva e requer outra estratégia fun-
damental para vencer: Planeamento e reflexão. Só as-
sim poderemos chegar à meta em primeiro. Só assim 
podemos vencer.
   A reflexão sobre o empreendedorismo e o Incentivo 
às Boas práticas empresariais também é pois, uma mis-
são da Câmara Municipal de Vale de Cambra que tem 
vindo a assumir um papel cada vez mais dinamizador e 
promotor nestas áreas. Temos assim, na mira das nos-
sas principais preocupações temas como: a fixação de 
jovens no concelho, a consequente criação de emprego 
ou incentivos à Indústria. Paulatinamente temos vindo 
a procurar uma maior oferta formativa e é com ele-
vado orgulho que registo o início, em 2018, de Cursos  
Técnicos Superiores profissionais do ISEP - Instituto Su-
perior de Engenharia do Porto, como um dos momentos 
históricos do nosso panorama educativo local.
   Este ano abrimos cinco cursos: “Automação, Robótica 
e Controlo Indutrial”, Energia, Eficiência e Sustentabi-
lidade”, “Georrecursos, Construção e Ambiente”, Siste-
mas Elétromecânicos e “ Tecnologia Mecânica”. São cur-
sos que conferem o diploma de “de “técnico superior 
profissional”, podendo o aluno ingressar no mercado de 
trabalho e assim, responder às necessidades das em-
presas. Termino com uma frase de Elon Musk, co-funda-
dor de marcas como a Tesla e a Space-X e inventor da 
Pay Pal: “Com um excecional talento e com um bom 
objetivo, você está apto para o Futuro”.

 

Empreendedorismo e Inovação

   Vale de Cambra com o seu forte e ambicioso tecido 
empresarial e, tal como já tive oportunidade de referir 
em outros artigos publicados na nossa estimada “ En-
contros” sem exceção. E ainda bem!
“Empreendedorismo e Inovação” fazem desde sempre 
parte do nosso tecido empresarial, e eu acredito inclu-
sive que está, embora sob outras formas de perceção e 
desde há muito tempo, no ADN dos nossos investidores. 
Andam de mãos dadas, são imensamente procurados e 
empenhadamente postos em prática. São no fundo, o 
motor e o segredo do negócio para o sucesso. 
   Para inovar nos negócios é necessário procurar com-
petências, desenvolver a criatividade e aperfeiçoar 
diferentes talentos. Só assim será possível, por exem-
plo, fazer face a um momento menos bom que possa 
surgir pelo caminho ou mesmo, a uma situação de crise.
   Esta necessidade primordial de promovel o espírito 
empreendedor e motivar a inovação é por isso um tra-
balho conjunto de toda a comunidade: empresas, asso-
ciações, e entidades políticas para que todos saibamos 
o que é, efetivamente a inovação e como usá-la a favor 
do empreendedor.

A grande transformação do panorama empre-
sarial, a evolução das estratégias de gestão das 
empresas e a avalanche de mercados globais, 
operaram, nas últimas décadas, uma revolução 
no paradigma empresarial português.
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   É também um orgulho ver essa sede de futuro que 
têm, que não vos deixa parar, que não vos deixa soço-
brar perante as dificuldades porque estão convictos da 
vossa missão e do papel basilar que desempenham na 
nossa comunidade. 
   E essa sede de futuro, essa vontade de fazer mais, 
de fazer melhor é fundamental para empresas e ter-
ritório nos mantermos todos competitivos. Porque num 
mundo em acelerada mudança é essencial reinventar-
mo-nos, descobrirmos novos ângulos, estarmos atentos 
a novas oportunidades. 

   E fazê-lo acontecer com identidade local, com esta 
ligação ao território, porque fazermos vingar a nossa 
identidade e singularidade, num mundo também ele 
cada vez mais global e uniforme, é fulcral para ven- 
cermos. Continuemos assim a caminhar firmes e con-
fiantes, em direção ao futuro, convictos na nossa missão 
de construir um município melhor!

   Pela primeira vez e por uma ideia feliz e excelente 
iniciativa da AECA – Associação Empresarial de Cambra 
e Arouca, assinalou-se, a 27 de junho último, o Dia do 
Empresário, efeméride de que se faz eco nas páginas 
subsequentes.
   Como tenho tido oportunidade de o referir em outras 
ocasiões, é fundamental que, enquanto comunidade, 
reconheçamos o trabalho desenvolvido, o mérito de 
quem dá, todos os dias, o melhor de si na construção 
de um município, de um território e de um país mais 
uno, mais próspero e mais justo. 

   Os empresários e as suas empresas são essenciais 
para a coesão do território, para a criação de riqueza, 
para a fixação de população e para a atração de outros 
e novos investimentos. São assim um motor fulcral de 
desenvolvimento e uma pedra basilar no nosso municí-
pio. Sei que é desafiante ser-se empresário e industrial 
num município com as características de interioridade 
do nosso território. E por essa razão o orgulho é ainda 
maior por ver o quanto conseguiram alcançar e a dife-
rença que fazem na nossa terra. 

Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal

de Arouca

Margarida Belém

É fundamental fazermos o futuro acontecer!

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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Os workshops realizaram-se com a parceria da asso-
ciada LVEngine – Web Software, Lda., responsável pela 
explanação, com a participação do especialista Jacinto 
Antunes.

Em Arouca a sessão decorreu no auditório da ESA – 
Escola Secundária de Arouca e em Vale de Cambra na 
Biblioteca Municipal.

Nas duas sessões, Carlos Brandão, Presidente da 
Direção da AECA formalizou a abertura dos trabalhos. 
Contextualizando a importância do tema para as em-
presas: “As empresas que não souberem adaptar-se a 
esta nova forma de comunicar, de publicitar e de ven-
der os seus produtos ou serviços, terão a médio prazo 
extrema dificuldade em sobreviver”. Da mesma forma 
e dirigindo-se aos alunos dos agrupamentos presentes, 
aconselhou-os a serem humildes e a terem uma atitude 
proativa nos estágios nas empresas. Vincou também a 
ligação da AECA às Escolas: “A minha Direcção tudo fará 
para que a relação das Escolas com as empresas seja 
de permanente diálogo e compromisso. As empresas 
têm sempre as portas abertas quer para estágios quer 
para visitas, quer para colaborar nas atividades que nos 
sejam sugeridas ou propostas. Sentimos que é reciproco 
e que as Direções dos Agrupamentos também têm tra-
balhado com esse espírito.”

O encerramento foi selado respetivamente pelas 
vereadoras do pelouro da educação dos Municípios de 
Arouca e Vale de Cambra, Fernanda Oliveira e Catarina 
Paiva. As sessões acolheram 160 participantes, entre 
empresários e estudantes dos Agrupamentos de Escolas 
de Arouca e de Búzio (áreas de formação comercial, 
multimédia, eletrónica, gestão e programação).

O workshop ‘Reinventar a Customer Experience’ cen-
trou-se na temática da transformação da experiência 
do cliente – um desafio a que todos os negócios devem 
dar resposta para se manterem atualizados e atrativos 
perante os seus clientes e o mercado em geral.

No âmbito do imperativo, cada vez mais forte, da 
transformação digital nas empresas, os clientes devem 
estar no centro da estratégia e de todas as ações dos 
negócios, por modo a obterem uma experiência única, 
personalizada, adequada às suas necessidades, com-
portamento e interesses. Esta abordagem é vital tanto 
para as empresas orientadas a clientes profissionais 
(atividades e negócios B2B – business-to-business) 
como para negócios de serviços e venda de produtos ao 
consumidor final (comércio e serviços B2C – business-
to-consumer).

Jacinto Antunes – partner na LVengine – começou 
por introduzir o tema explicando como a revolução do 
digital será tão forte quanto as anteriores revoluções 
industriais. 

Reinventar a 
Experiência 
do Cliente

Em maio, a AECA organizou duas sessões sobre a temática que está na ordem do dia “A 
transformação da experiencia do cliente” que decorreram em Arouca e Vale de Cambra dias 
21 e 22 respetivamente.
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Seguiram-se exemplos de bom planeamento e práti-
cas para melhorar a ‘customer experience’ nos negó-
cios, tendo sido abordados os pilares essenciais para 
implementar uma customer-experience diferenciadora: 
que informação e dados devem ser considerados e o 
desafio da Big-Data; o Analytics – serviços e competên-
cias analíticas que os negócios têm à sua disposição 
para obter análises-resumo e dashboards de suporte à 
tomada-de-decisão em tempo útil; e a emergência dos 
modelos, tecnologias e serviços de IA – Inteligência Ar-
tificial que, à medida que são massificados e democrati-
zados, passam a estar ao alcance de todas as empresas, 
nomeadamente das PMEs portuguesas.

O workshop demonstrou ter sido extremamente útil 
para os empresários e participantes tomarem contato 
com as mais recentes tecnologias e soluções digitais, 
que permitem obter e gerir informação para optimizar a 
experiência do cliente, em todas as fases da relação das  
suas empresas com os seus clientes e parceiros co- 
merciais.

Os desafios empresariais constantes de atrair novos 
clientes, melhorar a sua fidelização e qualidade de 
serviço ou aumentar a eficácia das vendas e das suas 
transações comerciais, estão a sofrer uma transfor-
mação radical. 

As plataformas digitais abordadas neste workshop 
mostraram como é possível conhecer melhor os clientes 
e gerir a sua relação com maior proximidade e eficácia, 
sendo estes fatores decisivos para o desenvolvimento 

sustentado dos negócios.
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MARKETING DIGITAL
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Lojas Online
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WEB

Marketing
Digital

Design
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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
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Prémio Empreendedorismo
& Inovação

A AECA celebrou 
o dia do Empresário

O Dia do Empresário teve por finalidade 
homenagear a figura do empresário, uma per-
sonagem nem sempre compreendida e nem 
sempre bem tratada pela sociedade como disse 
Carlos Brandão, Presidente da AECA no seu dis-
curso. Proferiu ainda que: “... o verdadeiro em-
presário é o que se distingue por ter uma visão 
de futuro. Para ter visão, precisa de ter reflexão 
e pensamento baseados em conhecimento e 
competência no âmbito da atividade da sua 
empresa. Para ter futuro, precisa de pensar a 
longo prazo, dando mais importância ao que 
a empresa será amanhã do ao que ela é hoje 
e valorizando a economia em detrimento das 
finanças. Um empresário é um empreendedor 
e como tal merece ser reconhecido pela so-
ciedade. Os melhores terão a partir de agora 
a possibilidade de o serem candidatando-se 
aos Prémios que a AECA tenciona atribuir anu-
almente…”, finalizou explicando o layout dos 
troféus atribuídos no concurso e que foi basea-
do na área geográfica dos dois concelhos mais 
representativos em termos de associados para 
a AECA: Arouca e Vale de Cambra.
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O seu negócio está preparado para 2019?

Pela primeira vez a AECA organizou uma sessão comemorativa, dedicada ao empresário. A efemé-
ride teve lugar no dia 27 de junho no Hotel S. Pedro em Arouca que juntou vários empresários e 
notáveis entidades representantes da Administração Local e Parceiros Institucionais.

Os Prémios Empreendedorismo e Inovação, ins-
tituídos pela AECA, têm como objetivo de entre  
outras, promover iniciativas empresariais inovadoras  
e conciliadoras com sinergias locais, potenciando 
e auxiliando o empreendedorismo e inovação com  
potencial de desenvolvimento local.
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CANDIDATURAS FINALISTAS

Todas as candidaturas têm mérito, pelo seu 
empreendedorismo, pela sua inovação e cada 
qual na sua área com utilidade no desenvolvi-
mento e bem estar da sociedade. Estão todos 
de parabéns e muito gratos estamos pela par-
ticipação.

AF_CIN_Imprensa_100Anos_Pioneiro_210x297.pdf   1   09/07/2019   15:24:08
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Malhadoura - Santa Eulália 4540-535 Arouca 
Tel.: 256 944 725 | Fax: 256 944 727
E-mail:fontes.ribeiro@mail.telepac.pt
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   Empenhamos-nos na procura de soluções claras e fun-
cionais do ponto de vista formal e estratégico permitin-
do apresentar respostas a diversos programas.

   Candidatou-se ao Prémio Empreendedorismo e Ino-
vação com a Produção de imagens e animações vir-
tuais a partir de uma modelo a três dimensões direcio-
nadas para a Arquitetura, Engenharia, Design, Agentes 
Imobiliários, Construção, Indústria de Mobiliários e Dec-
oração de Interiores.

   Iniciativas com o intuito de  promover o que de me-
lhor se faz nos concelhos de Arouca e Vale de Cambra 
são, na optica da MS | Arquitectura , de extrema relevân-
cia para premiar e divulgar os produtos e trabalho dos 
associados. É importante criar redes de conhecimento 
entre os mesmos e os seus produtos e o encontro entre 
elas poderá ser, também, nestas ações.

   Procurando o equilíbrio entre pragmatismo e experi-
mentalismo, o estúdio desenvolve sistemas constru-
tivos pré-fabricados e modulares, assumindo a otimi-
zação de tempo e recursos físicos como tema central 
da sua prática. SUMMARY procura responder àquele que 
considera o maior desafio atribuído à arquitetura con-
temporânea – fazer do ato da construção um processo 
cada vez mais simples. 
   Na raiz desse desafio está a necessidade de criar res-
postas mais rápidas e eficazes para a construção de edi-
fícios, de forma a albergar um crescente e exponencial 
número de pessoas que habitam as cidades.   Depois da 
conceção e aplicações práticas de um primeiro sistema 
construtivo modular em betão armado pré-fabricado, 

fruto deste trabalho – o Sistema Gomos o estúdio 
prossegue na busca de novas soluções que melhor se 
adaptem a cada nova situação e às suas exigências.  

   Candidatou-se ao Prémio Empreendedorismo e Ino-
vação com Sistema U – sistema modular e pré-fabri-
cado em betão armado.

   O produto apresentado resulta de uma parceria en-
tre duas empresas proponentes   (Farcimar, Soluções 
em Pré-fabricados de Betão, S.A) como resposta a um 
programa de equipamentos sociais, neste caso 4 cre-
ches modulares. Foi criado como evolução de um tra-
balho de investigação e desenvolvimento anterior – o 
Sistema Gomos - partilhando o mesmo conceito estru-
tural e construtivo, diferindo na sua forma com vista 
à obtenção de peças mais leves. O produto consiste 
num sistema construtivo com base em peças modulares 
pré-fabricadas de betão armado. Preconizou-se uma 
resposta eficaz para a conceção de 4 edifícios, de pro-
gramas semelhantes, tirando partido da fabricação em 
série das peças que constituem a estrutura para a otimi-
zação da sua construção nos fatores: tempo, meios/ re-
cursos, robustez e durabilidade construtivas. O sistema 
baseia-se na sobreposição de peças de betão em “U”, 
formando 3 níveis, correspondendo a 2 pavimentos, 
paredes e cobertura. Cada grupo de 3 peças é repetido 
por justaposição, formando sequências e conformando 
espaços interiores. Cada peça contém, no seu interior, 
os materiais de isolamento necessários para responder 
a questões térmicas e acústicas.

   Para a SUMMARY, a atribuição do Prémio Empreende-
dorismo e Inovação 2019 da AECA encerra grande im-
portância, em primeiro lugar, pelo reconhecimento de 
um trabalho contínuo que tem vindo a ser feito numa 
constante parceria com o tecido empresarial local. Tem 
ainda um importante significado pela valorização do 
trabalho dos associados da AECA, contribuindo simul-
taneamente para uma excelente oportunidade de ex-
posição do nosso trabalho junto dos colegas da Asso-
ciação. Este reconhecimento e partilha poderão resultar 
num estímulo ao surgimento de novas parcerias e pro-
jetos que venham a valorizar as empresas da região, 
gerando assim novas sinergias, potenciando a inovação 
e o desenvolvimento local. 

A MS | Arquitectura com sede em Arouca 
está vocacionado para a prestação de serviços 
nos vários domínios da Arquitectura.

MARCELO 
SILVA

A Summary, Lda, é um estúdio de arquitetu-
ra, fundado em 2015, no Parque de Ciência e 
Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC). 

SAMUEL 
GONÇALVES
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A LVengine tem mais de 20 anos de ex-
periência a desenvolver soluções inovadoras 
para a transformação digital e aumento da 
eficácia das operações nucleares da gestão, das 
vendas, marketing e serviço. 

Recorrendo a um planeamento estratégico apoiado 
pelo desenvolvimento de plataformas tecnológicas de E-
Commerce, CRM, Sales & Marketing, Business Intelligence, 
entre outras, a LVengine disponibiliza um serviço de con-
sultoria, projeto e implementação personalizado, que 
acrescente valor contínuo ao negócio dos seus clientes. 

Candidatou-se ao prémio Empreendedorismo e Ino-
vação com a solução integrada de CRM - Gestão do 
Relacionamento com os Clientes – da LVengine con-
siste num sistema de informação web online 100% 
‘cloud-based’ -  cujas funcionalidades estão focadas na 
gestão 360º ao longo da  ‘customer journey’ - ciclo/
jornada de relação com os clientes. Esta solução po-
tencia uma gestão ativa de contas: potenciais clientes 
e  clientes atuais de uma empresa - e toda a atividade 
comercial e de gestão da relação com estas entidades, 
não só na fase comercial de pré-venda, mas também 
nos processos pós-venda, como acontece com o serviço 
de apoio aos clientes, e com o acompanhamento de 
todos os processos de suporte e de ‘Customer-Care’. 

Com o CRM LVengine consegue-se gerir numa só 
solução todos os processos críticos na gestão de opor-
tunidades de negócio e vendas como: pipeline de opor-
tunidades e vendas da equipa comercial, informação 
sobre as contas empresariais  (potenciais clientes e 
clientes atuais), interações pré e após-venda com os  
clientes, e acesso a informações de suporte ao negócio

e relação ativa com os clientes como: histórico de vendas 
produtos mais vendidos, conta-corrente dos clientes, 
oportunidades de venda/negócio em curso, propostas 
em aberto e realizadas, entre muitos outros.
   O CRM LVengine dispõe um serviço e interface total-
mente responsivo, compatível com as práticas de BYOD 
– Bring Your Own Device -  podendo ser usado em am-
biente de escritório através de dispositivos como PC,  
laptop e híbridos, e em contexto de mobilidade ‘on-
the-go’, através de smartphone ou tablet, por modo a 
aumentar a mobilidade e produtividade das equipas de 
trabalho, permitindo que estas estejam dispersas geo-
graficamente mas sempre interconectadas e produtivas.
 
  A iniciativa do prémio de empreendedorismo e ino-
vação da AECA vem por certo potenciar a divulgação de 
atividades e soluções reconhecidas como mais inovado-
ras no mercado, nas mais diversas áreas de atividade e, 
em nossa opinião, será mais um instrumento de relevo 
para o desenvolvimento económico e do emprego das 
regiões de Vale de Cambra e Arouca.

JACINTO
ANTUNES
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um ato de empreendedorismo. Este ato empreendedor 
passa por darmos destaque imediato a qualquer produto 
ou serviço sob forma de comunicação em redes sociais.
Os mercados nos quais estamos inseridos nos dias de 
hoje exigem uma constante comunicação e  afirmação 
da nossa parte, desta forma este tipo de serviço que 
fazemos tem algumas exigências, das quais, um estudo 
prévio das funcionalidades do produto, a que mercado 
se destina e qual publico alvo a atingir. A capacidade 
de afirmação de uma empresa nos dias de hoje passa 
indiscutivelmente pelo marketing digital, desta forma 
um vídeo promocional torna-se no primeiro passo para 
a conquista de novos clientes, aumento de vendas, 
promoção de uma marca através de meios digitais.  
É a principal forma que uma empresa tem de comunicar 
diretamente com o público de forma personalizada e no 
momento certo.
  
   São oportunidades como estas, prémio Empreende-
dorismo e Inovação, que nos fazem cada vez mais efi-
cientes, são associações como a AECA que nos fazem 
crescer. A participação num concurso deste nível foi 
muito apreciada por toda a nossa equipa, tornando-se 
num pensamento de sustentabilidade quanto ao actos 
de empreendedorismo e inovação.
   Saúdamos a AECA pela iniciativa de promoção dos 
temas abordados e pela oportunidade de participação.

RICARDO PINA

FOTO PINA, LDA. 
Mesmo que as pessoas mudem, mesmo que 

a memória se apague o mais incrível é que a 
fotografia não muda, mantém-se sempre intac-
ta, representa uma memória infinita de acon-
tecimentos, de um dia, de uma vida.

   Smile. Enjoy. Live é o lema que adotamos para a 
gestão da nossa marca, valorizamos as expressões e 
emoções, criamos memórias, despertamos sentidos. É 
um privilégio poder fazer parte da sua vida. 
   Fotografia de casamento, batizado e outros eventos 
sociais. Estúdio fotográfico – Criança - Newborn – Juvenil 
– Moda – Adulto – Produto Comercial. Video-filmagem, 
Maquetização, produção e pós produção social e indus-
trial. Foto Pina tem sede em Vale de Cambra. 

   Candidatou-se ao Prémio Empreendedorismo e Ino-
vação (em parceria com Ricardo Esparrinha), apre-
sentando um Vídeo Comercial de produto industrial. 
   O vídeo apresentado tem como objetivo a publicidade 
de um produto de carácter industrial, feito com diversos 
equipamentos de video nomeadamente drone, cujas 
imagens aéreas se enquadram com a necessidade de 
visualização da localização externa do produto.
Sabemos que um video promocional não é propria-
mente uma inovação no ramo da publicidade mas sim
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velmente para a redução das emissões de CO2 e do con-
sumo de combustíveis fósseis, reduzindo desta forma a 
nossa pegada ambiental.

A implementação do sistema fotovoltaico permite:
Redução de Emissões de CO2: 52,6 toneladas por ano
Autonomia em Período Diurno: 68,7%
Poupança Energética Bruta: 67,7%

   O Empreendedorismo e a Inovação são fatores cruciais 
para o desenvolvimento da economia, caraterizada pelo 
elevado ritmo de ocorrência de inovações, pela cres-
cente importância da ciência e da tecnologia, da infor-
mação e do conhecimento na competitividade empre-
sarial. Neste sentido, a SDD felicita a Iniciativa da AECA 
– Prémio Empreendedorismo e Inovação, que para além 
de incentivar os empresários ao Empreendedorismo e 
Inovação, reconhece os seus projetos.

   A qualidade do serviço que presta é o resultado da ex-
periência e da qualificação dos seus recursos humanos, 
da modernização dos equipamentos e instrumentos de 
produção e da atenção ao detalhe.
   Apresentando soluções baseadas no estudo cuidado 
e atento à necessidade do cliente, a SDD habituou-se a 
trabalhar com segmentos de mercado, de diferentes di-
mensões e exigências, fruto da versatilidade dos meios 
e equipa que fazem parte da empresa. 
   Estando, no entanto, mais confortável a trabalhar nos 
segmentos de gama Média/Alta, que naturalmente im-
põem elevados níveis de exigência.
   
Com o foco na sua atividade industrial, a SDD é uma em-
presa também atenta ao seu posicionamento perante  
a sociedade e o meio ambiente. Recentemente, fruto de 
uma estratégia que assenta na diminuição progressiva 
das emissões poluentes resultantes dos mecanismos de 
produção, a empresa apostou na instalação de uma cen-
tral fotovoltaica composta por 320 painéis solares. 
Este projeto gerou valor através da redução do valor  
da fatura energética do edifício e contribui considera-

 

Sediada na Zona Industrial de S. Domingos, 
em Arouca, a SDD – Soluções em Madeira, 
Lda. é uma empresa especializada no forneci-
mento, produção e aplicação de todo o tipo de 
carpintarias e mobiliário. 

MARCELO 
SOARES
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VÂNIA 
LEAL

   Situada em pleno território «Arouca Geopark», a 
Quinta do Pomar Maior é uma unidade de agrotu-
rismo com um conceito bastante inovador, inspirado 
numa arquitetura futurista, com alguns retoques anti-
gos. Com destaque para o convívio em pleno com a na-
tureza, é um projeto parcialmente sustentável, provido 
de energias renováveis e com especial cuidado por in-
duzir o menor impacto ambiental possível, preservando 
todos os espaços verdes do espaço e privilegiando as 
espécies autóctones da região. A oferta é diversificada, 
com apartamentos e quartos cujos nomes representam 
alguns dos pontos turísticos mais atrativos da região.       
No exterior, foram, também, criados espaços de lazer 
e recantos intimistas, inspirados nesses mesmos locais.
   
   Duas casas T4 (a Casa do Mosteiro e a Casa Museu), 
dois apartamentos T1 (a Casa da Freita e a das Trilo-
bites) e dois quartos duplos (Pedras Parideiras e Miza-
rela).   A receção chama-se Radar Meteorológico, porque 
há forte ligação com o território em que se encontra: o 
Arouca Geopark. Uma ideia que começou por construir 
uma residência de família em Arouca. Primeiro a Casa 
do Mosteiro, depois as outras unidades de alojamento, 
entre elas, a Casa da Freita, suspensa num monte, entre 
dois sobreiros. O projeto teve na sua base o objetivo de 
integrar as casas na natureza e fazer uma construção 
sustentável e com respeito pelos materiais da região.    
O quarto Pedras Parideiras, por exemplo, tem a cabe-
ceira da cama em vidro, com vista para um monte com 
rochas de granito. Usou-se cortiça, madeira e aço. Pare-
des e tetos foram ajardinados com espécies autóctones 

da região, o que ajuda a manter o isolamento.   
  Cada espaço é um microambiente com espécies 
próprias do lugar que lhe dá o nome. Junto à Casa da 
Freita estão a carqueja, o carvalho-negral ou o casta- 
nheiro, existentes na serra da Freita. E ao quarto Miza-
rela foram associados o amieiro, a queiró e uma peque-
na cascata (em alusão à cascata da Frecha da Mizarela), 
além de um charco com sapos e tritões, que andam, de 
noite, a comer os insetos e pragas de pomar. Na Quinta 
do Pomar Maior não se usa pesticidas nem fertilizantes. 
Os frutos do pequeno-almoço vêm do pomar da quinta, 
framboesas, mirtilos, maçãs, figos, ameixas, cerejas, 
morangos e mais. E a horta está ao dispor de quem 
quiser cozinhar.
   Perto de duzentas árvores de fruto, duas piscinas, 
jardins, galinhas, patos e uma gata chamada Flor. Estes 
são alguns dos atrativos da Quinta do Pomar Maior. 

   No que concerne a iniciativa do Prémio Empreende-
dorismo & Inovação, parabenizamos a AECA pela exce-
lente iniciativa. Além de dar visibilidade a novos proje-
tos, estimula as empresas a evoluir, para fazerem mais, 
melhor e a se superarem continuamente.

Vale da Freita, Unipessoal, Lda. uma em-
presa com génese familiar que deu alento à  
Quinta do Pomar Maior, unidade de agrotur-
ismo em Santa Eulália – Arouca

VISTA PARQUE
Restauração e Actividades Similares,

Unipessoal, Lda.
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Lugar de Barreiros   | 4540 Sta. Eulália | Arouca

Email: geral@quintadopomarmaior.com

Vânia Leal - Telefone: (+351) 963 162 137

www.quintadopomarmaior.com
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ABEL MARTINS E OLIVEIRA
júri representante da aeca

Natural de São Pedro de Castelões – Vale de 
Cambra. Licenciado em Engenharia Mecânica. 
Do seu percurso académico destaca-se o Insti-
tut für Auslandsbeziehungen em Stuttgart onde 
começa a aprendizagem da língua alemã. Em 
1979 inicia o curso de preparação ao ensino su-
perior na Technische Universität de Karlsruhe 
que conclui em 1980. Em 1980 inicia o curso 
de Maschinenbau na Technische Hochschule 
de Stuttgart onde esteve até 1981/82. Nesta 
mesma data matricula-se na Fachschule de 
Ulm onde conclui licenciatura Dipl. Ing. (F.H.) 
em 1986. Durante o curso estagia 5 meses e 
meio na J. M. Voith em Heidenheim no sector 
de turbinas e bombas hidráulicas, bem como 
na Mahle na fundição de pistões para motores 
de grande porte. Em 1986 conclui igualmente 
a especialidade em soldadura em Fellbach SLV 
(Stuttgart) tendo adquirido a especialidade 
de Schweissfachingenieur (S.F. Ing.). Em 1988 
funda a Inaceinox, S.A. como empresa fabri-
cante de equipamentos em aço inoxidável para 
a industria alimentar, química e farmacêutica.  
Em 2010 funda a Westtube, Ldª , empresa fa-
bricante de tubos em aço inoxidável. É desde 
2016 Vice-Presidente da Direção da AECA.

JÚRIS PRÉMIOS 
EMPREENDEDORISMO & INOVAÇÃO
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ANTÓNIO TAVARES
júri representante do município de Arouca

Engenheiro Eletrotécnico – Sistemas Digi-
tais e Computadores (FEUP). Pós-graduação em 
Gestão pela PBS-UP (Porto Business School).  
Especialização em sistemas de telecomuni-
cações fixas e móveis. Gestão de Operação e 
Manutenção de redes de telecomunicações 
Vereador Ambiente e Urbanismo – CM Arouca.
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ANTÓNIO ALBERTO MATOS GOMES
júri representante do município de Vale de Cambra

Concluiu o Curso de Contabilidade e Admi- 
nistração, no Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração de Coimbra, em 13/09/1993.
Fez o MBA de Gestão Empresarial na Univer-
sidade Fernando Pessoa no Porto, concluído 
em 10/07/2009 e a Licenciatura em Ciências 
Empresariais na Universidade Fernando Pessoa, 
concluída em 04/03/2010. É membro da Or-
dem dos Técnicos Oficiais de Contas. Foi Con-
tabilista e Consultor em várias PME’s e IPSS. 
Deu aulas em cursos de formação profissional. 
Vice Presidente da Câmara Municipal de Vale 
de Cambra, neste que é o seu quarto mandato 
em que tem a responsabilidade de diversos 
Pelouros dos quais se destaca Administração 
e Finanças, Gestão e Planeamento Urbano. Foi 
membro dos Órgão Sociais das Seguintes Insti-
tuições: GETC (Grupo Etnográfico Terras de Cam-
bra), Academia de Musica de Vale de Cambra, 
ACR (Associação Cultural e Recreativa de Vale 
de Cambra). É membro dos Órgãos Sociais das 
Seguintes Instituições: AHBVV (Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de Vale 
de Cambra), Focus, CRL. É membro do Rotary 
Club de Vale de Cambra.
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PAULA TELES
júri representante da área de engenharia

Engenheira Civil-Planeamento do Território 
(FEUP), Pós-Graduada em Estratégias e Me-
todologias da Gestão Urbanística e Mestre em 
Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano 
(FEUP/FAUP), com Tese de Mestrado sobre “Os 
Territórios (sociais) da Mobilidade.” Autora e 
co-autora de um vasto conjunto de publicações 
das quais se destaca “Os territórios (sociais) da 
Mobilidade” (2005), “Cidades de Desejo entre 
Desenhos de Cidades - Boas Práticas de De-
senho Urbano e Design Inclusivo” (2009), “A 
Cidade das (i)Mobilidades - Manual Técnico 
de Acessibilidade e Mobilidade para Todos” 
(2014) e, a mais recente, “A Cidade das Bici-
cletas – Gramática para o desenho de cidades 
cicláveis” (2019). Presidente do Instituto de Ci-
dades e Vilas com Mobilidade (ICVM) em Por-
tugal, plataforma que gere o projeto Rede de 
Cidades e Vilas de Excelência. Membro do Com-
ité Europeu de Normalização em Bruxelas para 
a Normalização da Acessibilidade e Design for 
All. Docente convidada na UTAD, na licenciatura 
e mestrado em Engenharia de Reabilitação e 
Acessibilidade Humanas.
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Moon
A única placa 
de comando 

em porcelana

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

Ampliação das Instalações

Malhadoura - Santa Eulália 4540-535 Arouca | Tel.: 256 944 725 | Fax: 256 944 727
E-mail:fontes.ribeiro@mail.telepac.pt
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CANDIDATURAS FINALISTAS

Das seis candidaturas finalistas o júri 
distinguiu 3 projetos:
Troféu Tecnocon a LVEngine – Web 
e Software, Lda;
Troféu CIN a Summary, Lda
Troféu AECA a Vale da Freita, Lda 

• Na área tecnológica, sendo atribuído o Troféu Te-
cnocon a LVEngine – Web e Software, Lda, que concorreu 
com uma solução integrada de gestão do Relacionamento 
com Clientes – CRM;

• Na área da arquitetura e construção, sendo atribuído 
o Troféu CIN – Fontes e Ribeiro, Lda., a Summary, Lda., 
que concorreu com o Sistema U – Sistema modular e pré-
fabricado em betão armado. (candidatura em parceria com 
Farcimar, Soluções em Pré-fabricados de Betão, S.A.);

• O Troféu AECA foi atribuído ao projeto mais completo, 
que congrega a junção da inovação, a responsabilidade am-
biental, a sustentabilidade e interesse para a região, apre-
sentado pela empresa Vale da Freita, Lda., que concorreu 
com o projeto Quinta do Pomar Maior.

A direção não poderia estar mais satisfeita com o entu-
siasmo com que os empresários acolheram esta iniciativa, 
pelo que agradece a participação de todos e em especial 
um agradecimento aos sponsors e júri que tornaram o 
evento ainda mais auspicioso.

O Prémio Empreendedorismo e Inovação teve o Alto 
Patrocínio da CIN – FONTES & RIBEIRO, LDA. e TECNOCON – 
TECNOLOGIA E SISTEMAS DE CONTROLE, SA.
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Alfredo Martins - Gateco, Lda.

Alcino Carvalho e Laurinda Soeira - Alcinor, Lda. 

Jacinto Antunes e Tomás Matos 
LVEngine, Lda.

Marta Brandão, Sílvia Brandão 
e Carlos Brandão - Chatron, Lda.

Marcelo Soares - SDD, Lda.

Vítor Carvalho - Arouconsult, Lda

José Queiroz - CIN | Alberto Ribeiro, António Fontes, 
Vítor Fontes - Fontes Ribeiro & Fontes, Lda  

António Pato - AHBVA | José Monteiro - Monteiro & Correia, Lda.
Carlos Correia - Ambitex, Lda | Martins de Pinho - Pinho & Timóteo, Lda.

Ângela Pinho, Rita Almeida, Sofia Almeida  
 e Vítor Almeida - Tropimática, Lda

Fernando Pinho e António Soares - Fernando Tavares de Pinho 
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Amélia Correia e Rui Vide - Gráfica MVide Carlos Esteves - Assemb. Municipal de Arouca Marcelo Silva - Ms I Arquitectura 
 António Silva - Vieira da Silva e Irmãos, Lda

João Paulo Soares - Talho Arouquês, Lda.

João Pinheiro e Gisela Camisão
 Gisela Camisão, Lda

Henrique Sousa - Adriano Sousa & Filho, Lda.

Fernando Rui e Dora Fernandes   
Geo Família Feliz, Lda. e Movilar, Lda.

Silvana Duarte e António Duarte - Camarc, Lda.

Foto Pina 
O nosso Fotógrafo
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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 apresenta 
um alargado número de serviços ao dispor dos seus associados.

Com o objetivo claro de aumentar a satisfação dos seus associados e dan-
do resposta às suas necessidades, a direção procura aumentar e melhorar os 
serviços prestados. Em paralelo, tem celebrado vários protocolos com enti-
dades externas, no sentido de proporcionar benefícios / descontos especiais 
aos sócios.
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AECA
Atividades e

Empresas em Notícia

A APOSTA NA INOVAÇÃO
GRÁFICA MVIDE IMPLEMENTA CIP3

   Na MVide a aposta na inovação é uma 
prioridade. A empresa pretende que 
através dessa aposta se criem novas 
metodologias de trabalho, tornando-o 
mais produtivo e de maior qualidade. 
O Cip3 (Cooperation for the integration 
of Prepress Press) é um organismo de 
padrões internacionais cuja finalidade 
é incentivar a integração baseada em 
computador de todos os processos en-
volvidos nos fluxos de trabalho de ar-
tes gráficas. Este sistema está por trás 
da redução dos tempos de acerto em 
máquina, o que permite aumentar a 
produtividade. Uma das suas princi-
pais atribuições é o ajuste através de 
software dos tinteiros nas impressoras 
Offset, traduzindo-se numa melhoria 
significativa dos padrões de quali-
dade, ou seja, é a Indústria 4.0 das 
empresas gráficas. A maioria das grá-
ficas ainda utiliza o método de com-
paração visual de modo manual, en-
quanto que na MVide, esse processo 
é atualmente controlado por meios 
digitais integrados com controlo por 
densitometria.

CASA DOS DOCES CONVENTUAIS DE 
AROUCA

   As Barrigas de Freira, é doce finalista
distrital das 7 Maravilhas Doces de 

Portugal! Um doce com história. Mais 
um orgulho para Arouca. Parabéns 
pelo empenho e pela preservação do 
património. Bem hajam.

ENCONTRO “RESPONSABILIDADE 
SOCIAL” NAS EMPRESAS

   Dirigido à comunidade empresarial, 
o encontro “Responsabilidade Social 
– Iniciativas que fazem a diferença” 
decorreu a 28 de maio, na Biblioteca 
D. Domingos de Pinho Brandão. Sérgio 
Almeida, da Powercoaching, e os repre- 
sentantes das empresas locais Polis-
port, Artefita e Perfinox partilharam 
exemplos de boas práticas. Uma inicia-
tiva promovida pela Câmara Municipal 
de Arouca e do Rotary Clube de Arouca, 
com o apoio da Real Irmandade Rainha 
Santa Mafalda, AECA – Associação Em-
presarial de Cambra e Arouca e Aca-
demia de Música de Arouca.

STEELPLUS, MOLDES TÉCNICOS, LDA 
PRESENÇA EM FEIRAS INTERNACIONAIS

No âmbito do plano de internacio-
nalização definido pela SteelPlus, esta 
marcou presença, no decorrer do ano  

de 2019, nas feiras mais importantes do 
setor dos moldes, nomeadamente na 
Midest, em Lyon (França), na Moul-
ding Expo, em Estugarda (Alema-
nha) e ainda na Plastpol, em Kielce 
(Polónia). Este ano irá ainda fazer parte 
integrante dos expositores da feira K 
que irá decorrer de 16 a 23 de Outubro 
em Dusseldorf (Alemanha). Com uma 
percentagem de cerca de 80% de ex-
portação de entre o seu volume total 
de negócios, maioritariamente para o 
mercado europeu e com uma estraté-
gia assente na diversificação de merca-
dos/setores, a SteelPlus pretende, com 
estas iniciativas, reforçar a sua presença 
nos diversos mercados demonstrando a 
sua Qualidade nos diversos produtos/
serviços oferecidos, vertente inovadora 
e a criação de novas oportunidades de 
negócio.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VALE DE 
CAMBRA REABRE PORTAS

   No dia em que a Cidade de Vale de 
Cambra fez 26 anos, reabriu ao público 
a Biblioteca Municipal! Um momento 
altamente simbólico para a população, 
que assinalou o final de um processo 
que decorreu durante um ano e que 
operou remodelações profundas e es-
truturais no edifício. A AECA sente-se 
honrada pelo convite para presenciar 
o registo deste importante momento, 
tendo sido representada neste ato pelo 
seu Vice Presidente Abel Martins.
Parabéns Cidade de Vale de Cambra!
Parabéns Biblioteca Municipal!

CHATRON NA BBCONSTRUMANT 
TUBO SOLAR PERSA PREMIADO EM BARCELONA

   O Tubo Solar Persa da Chatron foi  
premiado com “Diploma de Produto 
Inovador” pela BBConstrumat que 
decorreu de 14 a 17 de Maio na Feira 
de Barcelona.
   O Júri composto por renomeados 
profissionais e acadêmicos seleciona-
dos pela Fundação Mies van der Rohe, 
Centros de pesquisa, debate e pro-
moção da cultura arquitetónica, para 
este reconhecimento, baseou-se nas 
características inovadoras do Tubo So-
lar Persa da Chatron nomeadamente 
na inovação em toda a linha dos Tubos 
Solares tradicionais permitindo o fun-
cionamento durante o dia e a noite.
   “O Tubo Solar Persa combina a mo-
derna tecnologia de transmissão solar 
com a avançada tecnologia LED, cons-
tituindo um avanço para os tubos so-
lares tradicionais e para a iluminação 
tradicional, permitindo realizar uma 
iluminação 24 h de espaços inte-
riores,  de forma duradoura e muito 
eficiente em termos energéticos. Este 
produto irá permitir economizar horas 
de lâmpadas ligadas durante o dia e a 
noite, contribuindo para a redução da 
fatura energética dos edifícios e para 
a redução das emissões de CO2 para a 
atmosfera.” 

A Direção da AECA congratula a Admi-
nistração da Pentaline pelo novo in-
vestimento e deseja a continuação dos 
melhores sucessos.

SETOR DO CALÇADO

   No âmbito dos desafios futuros que 
se colocam ao setor do calçado e após 
visitas às empresas do concelho, teve 
lugar a 9 de maio uma reunião de tra-
balho entre o Município, empresários 
arouquenses do setor do calçado, 
AECA, AICEP - Portugal Global, Apiccaps 
e IAPMEI. A trabalhar em conjunto para 
reforçar a competitividade deste im-
portante setor local.

AECA PRESENTE NAS PROVAS DE 
AVALIAÇÃO FINAL DO CENTRO  
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL AR-
SOPI, SA.

Foi com muita honra que a AECA, in-
tegrou o júri das Provas de Avaliação 
Final do curso de Manutenção Indus-
trial de Mecatrónica,  do Centro de For-
mação ARSOPI, no passado dia 02 de 
maio. 

A Chatron vê assim mais um dos seus 
produtos premiados num certame In-
ternacional, contribuindo para a afir-
mação cada vez mais acentuada dos 
seus produtos nos mercados interna-
cionais.

PENTALINE - AECA PRESENTE NA 
INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INS-
TALAÇÕES EM VALE DE CAMBRA

   No dia 17 de maio foram inaugura-
das as novas instalações da Pentaline, 
Lda., em Vale de Cambra, na Zona In-
dustrial Lordelo/Codal, com a presença 
da Câmara Municipal de Vale de Cam-
bra, da AECA, de parceiros de negócio 
e dos colaboradores da empresa. 
   Oficializou-se a inauguração das no-
vas instalações com o ato simbólico en-
tre o Sr. João Almeida e demais família 
em conjunto com o Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Vale de Cambra 
José Pinheiro. 
   Criada em Fevereiro de 2004, pelo 
Sócio-Gerente Sr. João Almeida, a  
PENTALINE – Equipamentos Industri-
ais Lda, dedica-se à conceção, desen-
volvimento, produção, instalação e 
manutenção de linhas industriais de 
enchimento e embalagem, transpor-
tadores, soluções completas de fim de 
linhas entre outras soluções de enge- 
nharia à medida do cliente. 
   Com um core especializado em De-
sign & Desenvolvimento nas áreas 
do projeto Mecânico e Automação, a 
PENTALINE assume-se cada vez mais 
como escolha preferencial no mer-
cado alimentar, de bebidas e tissue. 
Com uma base visionária e reconhe-
cida como uma empresa inovadora 
a PENTALINE pretende continuar o 
seu percurso contribuindo com a sua  
experiência para o desenvolvimen-
to dos seus clientes, apresentando 
soluções diferenciadoras sustentadas 
em dois grandes pilares: credibilidade 
e competência. 
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 2º prémio: máquina separadora de 
mirtilos. Trata-se de um projeto que 
pretende apoiar a separação de mirti-
los de acordo com a maturidade e cali-
bre dos mesmos. 

   3º prémio: aparelho de leitura de 
cores para apoio a daltónicos e invi-
suais. Como o próprio nome diz é uma 
máquina que pode ler diversas cores. 

   A ADRIMAG e o Banco de Portugal 
enriqueceram o Concurso brindando os 
presentes com duas palestras, respe-
tivamente sobre empreendedorismo 
social e criação e gestão de empresas. 
   
   O Agrupamento ofereceu o almoço 
a todos os intervenientes no Concurso 
Jovens Empreendedores Búzio, serviço 
da responsabilidade dos alunos dos 
cursos profissionais de Técnico de 
Cozinha/Pastelaria e Técnico de Res-
taurante/Bar, que ultrapassaram as 
expetativas dos convivas, pelo que 
também estão de parabéns.

POLISPORT PRESENTE NA TAIPEI 
CYCLE SHOW 2019

   A Feira Internacional de Bicicletas 
de Taipei - Taipei Cycle Show 2019 – 
decorreu de 27 a 30 de março. A Polis-
port marcou presença para apresentar 
os produtos da coleção de 2019.

excelente trabalho prestado à popu-
lação em geral.

AECA PARTICIPOU NA VII CONCURSO 
JOVENS EMPREENDEDORES BÚZIO

   No dia 4 de abril de 2019 realizou-se 
a última fase do VII Concurso Jovens 
Empreendedores Búzio no Agrupa-
mento de Escolas de Búzio, em Vale 
de Cambra. Este Concurso tem por 
objetivo permitir que os jovens pos-
sam recolher, de uma forma lúdica, 
informação útil para montarem a 
sua própria empresa. Há 2 fases, na 
primeira a execução de um plano de 
negócios e, na segunda, a apresen-
tação do projeto perante um júri com-
posto pelos cinco parceiros: Agrupa-
mento de Escolas de Búzio, ADRIMAG, 
Câmara Municipal de Vale de Cambra 
(Município VLC), AECA e Rede Scien-
tiae. São ainda convidados dois repre-
sentantes do mundo empresarial. Este 
ano, esta responsabilidade coube ao 
Banco de Portugal. À fase final deste 
Concurso chegaram 9 projetos. 
   As expetativas foram largamente 
superadas, estando todos os concor-
rentes de parabéns.

   Os parceiros atribuem os seguintes 
prémios:

   1º lugar: 500€ para investir no pro-
jeto (Rede Scientiae);
   2º lugar: 100€ em cartão FNAC para 
cada elemento do grupo (município 
VLC);
   3º lugar: 50€ em cartão FNAC para 
cada elemento do grupo (AECA).

   Projetos vencedores:

   1º prémio: capacete inteligente. 
Este capacete foi criado para ajudar os 
bombeiros em dificuldades, pois per-
mite que, ao cair ao chão, através de 
um sinal sonoro, possa ser localizado 
pelos colegas. 

   Aos finalistas que terminaram os 
seus estudos profissionais e integram 
o mercado de trabalho e aos que 
prosseguem estudos, desejamos mui-
tos êxitos.

TROPIMÁTICA, LDA

   A Tropimática foi novamente capa da 
revista “Robótica”, edição nr. 114,  uma 
das principais publicações nacionais na 
área da robótica e automação industri-
al. Um destaque sobre o contributo da 
Tropimática para o desenvolvimento e 
a modernização da industria Portugue-
sa, absolutamente fundamentais para 
a preservação das empresas e dos seus 
postos de trabalho em Portugal.

AECA PRESENTE NO 42º ANI-
VERSÁRIO DA AHBV AROUCA

   A direção da AECA felicita a cor-
poração pelo seu aniversário pelo 
trabalho desenvolvido pelos sol-
dados da paz. Muitos parabéns e 
muita coragem para continuarem o 

CONTACTE-NOS 
PARA OBTER UMA COTAÇÃO

BIDÕES PERSONALIZADOS
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TALHO AROUQUÊS, LDA

   Em março, o associado Talho 
Arouquês, Lda., em Fajões, celebrou o 
13’ Aniversário. A  direção da AECA fe-
licita a gerência da empresa pelo seu 
empenho e qualidade, reflexo da sat-
isfação dos seus clientes e confiança 
depositada. Muito sucesso. 

TECNOBENTO NA ENOMAQ 2019

   A Tecnobento, Lda marcou presença 
num dos maiores salões internacio-
nais de maquinaria para as indústrias 
do vinho, dos azeites e da cerveja.
   O evento que decorreu entre 26 
de Fevereiro e 1 de Março, serviu de 
rampa de lançamento para uma nova 
máquina de marcação de rolhas por 
sistema ultravioletas totalmente de-
senvolvida pela Tecnobento e cuja 
aceitação no mercado da cortiça está 
a superar as expectativas. 
   O key point deste novo produto, re-
side na eliminação do tempo de cura 
e secagem das rolhas que no processo 
tradicional, requer entre 32 a 48 horas 
antes da expedição.
   Foram também apresentados ou-
tros produtos do nosso portfólio, como 
os sistemas CIP, pianos de válvulas e 
máquinas de colmatar.

FORMAÇÃO AÇÃO 
MELHOR TURISMO

   Projeto no âmbito do Programa  
Operacional Competitividade e In-
ternacionalização com a chancela da 
C.T.P. (Confederação do Turismo de 
Portugal), uma metodologia de for-
mação ação repartida formação em 
sala e consultoria.  
   10 Pme’s participaram neste pro-
jeto no âmbito da gestão para a 
competitividade, com formação nos 
vários domínios de intervenção: 
Gestão Estratégica; Gestão Adminis- 
trativa e Financeira; Gestão das Equipas 
de Trabalho; Marketing e publicidade; 
Estratégias de Internacionalização; 
Qualidade de serviço na hotelaria, 
restauração e turismo e proteção am-
biental. Dando seguimento às sessões 
realizadas em 2018, na reta final foi 
possível visitar-se algumas empresas 
participantes no programa, nomeada-
mente Casa dos Avós (turismo rural)  
e Traços d’Outrora, (turismo rural) em 
Trebilhadouro – Vale de Cambra , as-
sim como também, Eixo de Corda – 
Eventos Turísticos e Educativos, Lda. 
em Couto de Esteves – Sever do Vouga. 

AECA REÚNE EM ASSEMBLEIA GERAL
  Decorreu a 25 de março, a Assem-
bleia Geral da AECA na sua sede em 
Arouca, para apreciação e deliberação 
do Relatório de Contas relativo ao ex-
ercício de 2018 e apreciação do Plano 
de Atividades e Orçamento relativo ao 
ano de 2019. 
   Vitor Carvalho, presidiu e orientou os 
trabalhos. Alfredo Martins, responsável 
pelas contas da Associação apresentou 
o Relatório e Contas de 2018. 
   Foram apresentadas as atividades 
desenvolvidas pela Associação durante 
o ano findo. 
   As contas foram submetidas a vo-
tação e aprovadas por unanimidade. 
Com um orçamento de trezentos e cin-
quenta e oito mil, trezentos e quarenta 
e cinco euros, a AECA apresentou um 
Plano de Atividades que foi aprovado 
por unanimidade.
   Uma parte significativa do orçamento 
vai para o projeto SIAC – Master Export, 
no âmbito da internacionalização das 
PME, direcionado para os setores da 
Metalomecânica e do Habitat.
   Destaca-se também a formação, o 
projeto direcionado para o turismo, 
com a participação de dez empresas 
do setor assim como a realização de 
workshops de marketing digital.  
  O Presidente da AECA destacou ainda 
a parceria da AECA, em cooperação 
com o município de Arouca na dinami-
zação do Centro de Incubação e Ino-
vação Industrial (CI3). 
   No que respeita aos Municípios de 
Arouca e Vale de Cambra, a AECA, 
continuará a conjugar esforços e dará 
continuidade às atividades conjuntas, 
promovidas no âmbito das políticas 
dinâmicas de desenvolvimento da 
região.
   O Presidente da AECA insistiu na 
preocupação e batalha com as vias de 
comunicação, a falta de expetativas 
para a concretização da conclusão da 
variante Arouca-Feira, o estado atual 
da EN 224-1, Chão de Ave – Carregosa 
nomeadamente no bloqueio na Zona 
do Cardeal e no centro de Carregosa.
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AECA ORGANIZOU ALMOÇO DEBATE 
- INTERNACIONALIZAÇÃO

   Realizou-se a dia 22 de fevereiro o 
almoço de trabalho, organizado pela 
AECA, dedicado à partilha de infor-
mação sobre Exportação e Interna-
cionalização. A reunião realizou-se 
no restaurante associado do Hotel 
S. Pedro em Arouca e juntou em-
presários dos vários setores de ativi-
dade. Na agenda estiveram: a apre-
sentação do Projeto Conjunto Master 
Export; a apresentação da matriz do 
Projeto Conjunto Internacionalização 
– PT2020, candidatura em aberto no 
âmbito da inovação de marketing, 
economia digital e estratégias de co-
municação inbound; conhecimento e 
acesso a novos mercados, nomeada-
mente prospeção e presença em mer-
cados internacionais e participação 
em feiras e exposições no exterior. 
Neste contexto foi possível a partilha 
de experiências dos empresários rela-
cionadas com os vários mercados já 
posicionados, assim como também 
recolha de informação e intenção de 
expansão a novos posicionamentos. 
Esta temática proporcionou mais um 
momento de networking entre as-
sociados da AECA e parceiros, nome-
adamente a Astrolábio, Orientação e 
Estratégia S.A. e Market Access que 
assessoraram a reunião, na identifi-
cação de instrumentos e caraterização 
de mercados.
   Esta reunião deu assim continui-
dade à intenção da direção da AECA 
na realização de almoços/debate com 
temáticas variadas e de interesse para 
o tecido empresarial.

AECA ORGANIZOU ALMOÇO DEBATE 
- PORTUGAL 2020

   Teve lugar a 28 de janeiro o Al-
moço Debate, organizado pela AECA, 
dedicado à partilha de informação 
sobre os apoios Portugal 2020 – No-
vas Candidaturas, com enfase na “Ino-
vação  Produtiva; Empreendedorismo 

AECA PRESENTE NO “OPEN DAY. 
PRO TRAINING” DO AGRUPAMEN-
TO DE ESCOLAS DE AROUCA
EMPRESÁRIOS AJUDAM ALUNOS DE AROU-
CA A PENSAR A VERTENTE PROFISSIONAL

   O crescimento da oferta de ensino e 
formação profissional no contexto es-
colar tem potenciado o surgimento de 
iniciativas que visam aproximar a es-
cola e o meio empresarial, os alunos 
e os empresários. Em Janeiro, no au-
ditório da Escola Secundária de Arou-
ca, teve lugar a iniciativa promovida 
pelos docentes e alunos para um me-
lhor conhecimento quanto à oferta e à 
valorização da formação profissional, 
às necessidades do tecido empresari-
al e à abertura do leque de oportuni-
dades para os jovens que optam por 
vias profissionalizantes, diretamente 
vocacionadas para a inserção no mer-
cado de trabalho. Acolhimento de 
estágios (FCT-Formação em Contexto 
de Trabalho) e oportunidades de em-
prego fazem das empresas e outras 
organizações parceiros privilegiados 
das instituições escolares que minis-
tram vias profissionalizantes.

AECA NO APOIO ÀS ESCOLAS

   Em representação dos empresári-

os e moderador dos vários painéis, 
Carlos Brandão (empresa Chatron), 
presidente da (AECA), enalteceu a 
realização do evento que aproxima 
a escola e as empresas e dirigiu aos 
jovens alunos conhecimentos e ori-
entações sobre a importância da 
aquisição e desenvolvimento de boas 
competências pessoais e profissio-
nais, num universo empresarial cada 
vez mais inovador, exigente e com-
petitivo. “A AECA, como entidade par-
ceira da escola e deste evento, estará 
sempre disponível para apoiar os nos-
sos jovens e a sua inserção no mundo 
empresarial”, referiu o representante 
da associação empresarial.

EMPRESAS PODEM SER PARCEIROS PRIVI-
LEGIADOS DAS ESCOLAS

Eixo de Corda (empresa de organi-
zação, realização e promoção de 
eventos educativos, sociais, culturais 
e desportivos), Madeira Rivães (em-
presa de transformação e comerciali-
zação de madeiras), Sportflash (em-
presa de fotografia desportiva), Clube

Qualificado e Criativo; A reunião de 
trabalho realizou-se no restaurante 
associado, Solar das Laranjeiras em 
Vale de Cambra e juntou empresários 
dos vários setores de atividade. 
   Em assunto estiveram a apresen-
tação e discussão das candidaturas 
em aberto, no âmbito do Portugal 
2020, nomeadamente: Internacio- 
nalização – Novos Exportadores; Inter-
nacionalização – Projetos Conjuntos; 
Inovação Produtiva; e Empreende-
dorismo Qualificado e Criativo.
   Para além da vertente informativa, 
esta reunião foi profícua no sentido 
que permitiu a discussão entre em-
presários sobre os vários instrumentos 
disponíveis, que contribuem para que 
as empresas se posicionem nos mer-
cados interno e externo.
Este encontro foi o primeiro de vários 
a realizarem-se futuramente, com 
temáticas de interesse para o tecido 
empresarial, sendo também uma 
oportunidade de networking entre as-
sociados da AECA. 

TACORSIL, LDA PRESENTE NA EX-
PORT HOME 2019, NA EXPONOR

   A Tacorsil – Candeeiros marcou pre-
sença na Export Home que decorreu 
entre os dias 13/17 de Fevereiro na Ex-
ponor para apresentar as suas últimas 
novidades e tendências na iluminação. 
A exibição acolheu, em simultâneo, 
mais uma edição da Interdecoração 
e da Export Home, e juntas reuniram 
mais de 180 marcas de decoração, mo-
biliário e iluminação.
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incubados no Ci3 – Centro de Incubação 
e Inovação Industrial de Arouca. Uma 
organização da Câmara Municipal de 
Arouca, com a colaboração do IEFP 
- Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, ADRIMAG – Associação 
para o Desenvolvimento Rural Inte-
grado das Serras do Montemuro, Ara-
da e Gralheira, e AECA.

Fonte: Manuel Sousa
 

QUINTA DO POMAR MAIOR

   Em janeiro a Quinta do Pomar 
Maior é notícia na Revista Evasões 
(Jornal de Notícia). Perto de duzen-
tas árvores de fruto, duas piscinas, 
jardins, galinhas, patos e uma gata 
chamada Flor. Estes são só alguns 
dos atrativos da quinta.
Na Quinta do Pomar Maior, em Arou-
ca, há casas e quartos construídos 
de forma sustentável, com respeito 
pelas especificidades da região. 
 

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 59 anos de exis- 
tência. Um bem haja a todos os 
bombeiros, todo o corpo técnico, 
comando e dirigentes. Muitos para-
béns e muita coragem para conti- 
nuarem o excelente trabalho prestado 
à comunidade.

do Paiva (empresa de atividades ao
ar livre de referência que atua no rio 
Paiva) e Caixa de Crédito Agrícola (um 
dos principais grupos financeiros por-
tugueses) ilustraram os seus contex-
tos de atividade quanto à oferta e às 
possibilidades de estágios e de traba-
lho para jovens da formação multimé-
dia, área profissional a que se dirigiu 
este primeiro encontro…

SESSÃO SOBRE APOIO E INCEN-
TIVOS À CRIAÇÃO DO PRÓPRIO 
EMPREGO

   Decorreu a 23 de janeiro no au-
ditório da Junta de Freguesia de  
Escariz, uma sessão de esclare-
cimento sobre apoios e incen-
tivos à criação do próprio em-
prego ou empresa e à elaboração 
de candidaturas ao investimento.  
   A sessão foi direcionada a desem-
pregados com objetivo de criar o seu 
próprio posto de trabalho ou empre-
sa, a empresas jovens e aos projetos 
  

Lugar do Burgo, Cimo do Burgo - Arouca
4540 - 204 Arouca

Telef: 256 130 318   Telm.: 917 258 175
E-mail geral@jaimeazevedo.com
Alvará nº 61698

“Reabilitamos o passado 
e construímos o futuro”
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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.

Alcinor - Indústria de Estruturas Metálicas e PVC, Lda
Fab. e Montagem de Portas, Janelas e Estores em PVC e Alumínio

Rua da Liberdade, nº226
4540-411 Mansores Arouca

Telf. 256 926 572

Fernando Tavares de Pinho
Comércio por grosso de madeiras em bruto e produtos derivados

Rua das Fontes, nº114 - Fundo da Aldeia
3730-549 Codal - Vale de Cambra

Telf. 256 422 168
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Inoxcom - Serralharia Metalomecânica, Lda.
Serviço de maquinação: torneamento e fresagem

Zona Industrial Lordelo/Codal, Lote 27
3730-666 Vale de Cambra

Telf. 256 285 071

Inoxpal - Aços e Equipamentos, Lda.
Importação e comércio de aços e equipamentos para indústria

Rua da Paz, Apartado 35
3801-601 Cacia

Telf. 234 915 210

LV Engine - Web Software, Lda.
Desenvolvimento de Software

Rua Fábrica da Lã, 255
4400-706 Vila Nova de Gaia

Telf. 226 153 240

MS | Arquitectura
Arquitectura e Engenharia

4540 - 659 Arouca

Telf. 913 327 129

Marsilinox - Indústria Metalúrgica, Lda.
Fab. de máq. para indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco.

Av. dos Pousados, nº65 - Z. Indt. Lordelo/Codal
3730-666 Vale de Cambra

Telf. 256 410 600

Indústria Metalúrgica, Lda.

OURIVESARIA, JOALHARIA, RELOJOARIA 
E ÓPTICA ESTEVES... MAIS DE 60 ANOS 
DE HISTÓRIA A SERVIR OS SEUS CLIENTES

Avenida 25 de Abril, nº18
4540-102 Arouca
Tel.: 256 943 235

COMPONENTES 
EM AÇO INOXIDÁVEL

TM
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