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e ter todas as ferramentas actuais (nomeadamente as 
digitais) para o fazer de forma profissional.
Tudo isto nós estamos a ensinar a fazer e a programar 
a sua execução.
 
    Este é apenas um dos projectos. A AECA organizou 
muitos mais, organizou alguns seminários e almoços 
temáticos sobre internacionalização, sobre a digitali-
zação da economia, sobre medidas de apoio a essas 
temáticas, e sempre fica alguma coisa para que nós 
empresários nos possamos actualizar, ver o que está a 
mexer e agir em conformidade. Isolado ninguém chega 
a lado nenhum.

  

    Não somos estáticos, somos dinâmicos e estamos 
entre as regiões que mais inova, que mais empreende 
e que mais se move por fazer diferente e por fazer      
melhor.

    Queremos que em 2020 mais empresas participem, 
de todas as áreas, não só “Indústria 4.0” mas também 
da área da arquitetura, metalomecânica, floresta, habi-
tat, economia circular, etc, etc, tudo o que puder ser 
melhorado, acrescentado pode ter sucesso e nós pre-
tendemos publicitar, promover esse esforço aqui na 
região, mas também num âmbito nacional e mesmo 
internacional. Estamos a ver com os nossos consultores 
a melhor forma de o concretizar.

    Mais um ano está a terminar e mais uma revista En-
contros está a sair.

    Esta revista tem servido de elo de ligação entre os 
associados e também para comunicação com o público 
em geral.

    Tentamos que esta tenha conteúdos interessantes so-
bre as atividades da AECA mas também dos associados 
e dos parceiros. Este número dá especial importância 
ao nosso projeto Master Export que está a ser realizado 
com o nosso parceiro AEA – Associação Empresarial de 
Águeda.
 
    Ao longo da revista podem ir encontrando mais infor-
mação sobre o projeto e como podem tirar partido dele, 
porque é para isso mesmo que ele existe: Para ajudar 
na preparação das empresas para começar e/ou para 
aumentar as suas exportações.

    Para além de explicar o que é o projeto, podem 
também começar a aprender algumas coisas básicas e 
alguns exemplos práticos de como começar uma boa 
participação. Por exemplo, não basta irmos a uma feira 
e estarmos lá à espera que os clientes apareçam. Existe 
uma preparação prévia que deve ser feita e planeada 
para que o sucesso seja garantido. Esse erro é muito 
comum nas empresas, eu próprio já o cometi algumas 
vezes, e custa muito caro, dados os custos elevados e o 
retorno baixo devido à falta de preparação da mesma. 
Nós estamos a ensinar as empresas a irem e a partici-
parem nas feiras internacionais. Estivemos na Batimat, 
e estaremos no próximo ano na Maison et object (am-
bas em Paris).

    Queremos que mais empresas se preparem para 
estar lá connosco. Preparar significa muita coisa como 
por exemplo ter uma boa folha de contactos, ter uma 
listagem de clientes a convidar, ter um telefonema a 
realizar a esses clientes, ter uma lista de potenciais cli-
entes que é necessário convidar, ter uma agenda para, 
se possível, agendar previamente todas as reuniões no 
decorrer do evento.
 
    Depois é necessário trabalhar bem todos os contactos 

PROPOSTAS DA
AECA PARA 2020   

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

Malhadoura - Santa Eulália 4540-535 Arouca.  | Tel.: 256 944 725 | Fax: 256 944 727
E-mail:geral@fonteseribeiro.pt

Outra atividade muito interessante e que pode 
potenciar muito o ego de quem participa e                        
sobretudo de quem vence o prémio é o recente-
mente instituído “Prémio de Empreendedorismo 
e Inovação”.

Não quisemos instituir um  Galardão para premiar 
as maiores empresas, para premiar os que mais 
faturam, nem para os que dão mais lucro.

Quisemos sim instituir um prémio que incentive à 
criatividade, à inovação e ao empreendedorismo, 
porque daí vem a força que faz mexer, que faz re-
vitalizar e que mostra que o futuro passa por aqui.
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    Deixo aqui um conselho. Não estejam à espera que 
nós enviemos o convite para participarem no concurso. 
Comecem desde já a preparar a vossa participação com 
tempo e com vontade.

    Assim poderemos ter cada vez mais projetos inova-
dores e a merecerem ter mais destaque.
 
    O calendário queremos que seja o mesmo. Em mea-
dos de Junho. Coincidindo com o número da revista en-
contros que irá potenciar ainda mais a divulgação dos 
finalistas e dos vencedores.

    Outras atividades iremos realizar e por isso peço a 
vossa atenção e a vossa disponibilidade para partici-
parem cada vez mais neste nosso “networking” e para 
que daí possam tirar vantagens e saber adicional.

    Aproveito a oportunidade para desejar a todos um 
Feliz Natal e um Próspero ano novo de 2020!

Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal
de Arouca

Margarida Belém

melhor. Hoje os nossos empresários continuam essa 
mesma procura de novas e melhores oportunidades, 
novos caminhos para fazer negócio, como é o caso do 
Master Export.
    E os resultados estão à vista! De acordo com os dados 
estatísticos do INE, em 2011, o volume de exportações 
do nosso concelho rondava os 15 milhões de euros. 
Em 2018 já ultrapassava os 87 milhões de euros e su-
pera o volume de importações que é de cerca de 70 
milhões de euros. Estes números espelham o esforço 
e o empenho dos empresários e industriais locais e o 
compromisso com o processo de internacionalização da 
economia local.
    Conforme afirmei aquando da 1.ª edição do Dia do 
Empresário, iniciativa promovida pela primeira vez este 
ano pela AECA, os empresários e as suas empresas são 
essenciais para a coesão do nosso território, para a cri-
ação 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 município. 
    Como tal é fundamental que mantenham esta ati-
tude vigilante e esta abertura para percorrer novos         
caminhos. Por parte do Município, a total disponibi-
lidade para ser companheiro de jornada, apoiando a 
vossa missão, dentro e fora de portas. 

 

    É neste contexto que ganha particular relevância 
o Master Export. Este é um projeto de internacionali-
zação promovido pelas associações copromotoras AECA 
e AEA, e que tem por objetivo reforçar a internacionali-
zação das PME da fileira Metalomecânica e do Habitat    
(mobiliário, decoração, têxtil lar, cutelaria, utensílios da 
fileira casa, etc.), criando novos canais de exportação 
para países com elevado potencial e geograficamente 
próximos (Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo, 
Polónia).
É um facto inequívoco, creio, que faz parte do ADN dos 
arouquenses em geral e dos nossos empresários locais 
esta busca incessante por melhores condições de vida, 
de geração de riqueza. Foi esta busca que levou a que 
nos anos 50 e 60 do século passado, muitos dos nos-
sos partissem além-fronteiras em busca de uma vida 

São tempos desafiantes os que vivemos hoje em 
dia, em que as barreiras geográficas se esbatem e 
o mundo é o grande mercado, onde a concorrên-
cia é cada vez mais feroz. Importa assim construir 
parcerias de trabalho sólidas em áreas que sejamos 
competitivos e que nos permitam colocar na linha 
da frente deste novo futuro. 
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Estes novos desafios deverão ser encarados com as pre-
ocupações que os mesmos merecem, mas simultanea-
mente, como o momento para os transformar em novas 
oportunidades, exigindo dinâmicas de investimento e 
de emprego que só serão positivas para a nossa eco-
nomia.
Por mim, reitero aqui a confiança, a esperança de que, 
uma vez mais, as nossas empresas e os seus gestores, 
aqui na “porta de entrada da Serra da Freita” saberão 
melhor do que ninguém, aproveitar essa “porta de 
saída para a exportação” que é o Master Export, uma 
ferramenta que virá sobretudo, reafirmar o sucesso do 
nosso tecido empresarial do presente e do futuro.

Master Export – Uma porta para a Exportação 

Em junho deste ano o Jornal de Negócios dizia que 
Portugal tem cerca de 34.477 empresas exportadoras, 
mais nove mil do que em 2008 e que as mesmas repre-
sentam 11% do tecido empresarial. O peso destas em-
presas no tecido empresarial português passou assim, 
de 8% em 2008 para 11% em 2017. O mesmo estudo 
aponta ainda que 28% das empresas exportadoras tem 
negócio em mais de cinco países.
Ao longo das últimas edições tenho vindo a abordar e 
a evidenciar as enormes capacidades do tecido empre-
sarial valecambrense, em que a exportação tem vindo 
a afirmar-se como um aposta segura. Agora, essa mais 
valia é potenciada pelo projeto “Master Export”, uma 
concretização da AECA em parceria com a Associação 
Empresarial de Águeda.
Estruturado no âmbito dos Sistemas de Incentivos de 
Acções Colectivas (SIAC) do Portugal 2020, cujo inves-
timento ascende aos 520 mil euros, já foi dito publi-
camente pela Direção da nossa Associação Empresarial 
que se trata de uma ferramenta para “reforçar a inter-
nacionalização das Pequenas e Médias Empresas liga-
das às Metalomecânica e ao Habitat”.
    

Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo ou Polónia serão 
mercados ainda mais próximos, pelo que é preciso ca-
pacitar as empresas e empresários para se apresen-
tarem nesses países como as melhores, que – efetiva-
mente – são.
Todos teremos de dar um contributo para os desafios 
que se avizinham, são novas tendências, novos mer-
cados, para os quais empresas e empresários deverão 
estar preparados e em que a economia e as novas tec-
nologias, de mãos dadas, se apresentam como fatores 
emergentes.
A capacidade exportadora será mais do que nunca, o 
fator congregador para soluções inovadoras.

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

de Vale de Cambra

José Pinheiro

O Master Export vai assim, criar novos canais de ex-
portação para países geograficamente próximos e 
com elevado potencial para estes sectores e que 
as nossas empresas, com a sua experiência e know 
how, podem e devem aproveitar.
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Basílica 
La Sagrada Família
Barcelona, Espanha

Malhadoura - Santa Eulália 4540-535 Arouca.
Tel.: 256 944 725 | Fax: 256 944 727
E-mail:geral@fonteseribeiro.pt
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Foi com este propósito que nasceu o Master Export.  
Esta iniciativa tem por objetivo reforçar a internacionalização 
das PME’s da região Centro e da região Norte através 
da abertura de novos canais de exportação para países 
com elevado potencial e geograficamente próximos – 
EUROPA, e capacitar as empresas com novos fatores de 
competitividade para se apresentarem nestes mercados 
com produtos de maior valor acrescentado.

Esta iniciativa pretende contribuir para dinamizar 
a economia das duas regiões e promover o aumento 
da competitividade da indústria. As Associações são da 
opinião que os produtos nas duas regiões produzidos 
possuem elevado potencial no mercado europeu e que 
possuem potencial de destaque em termos de design, 
características técnicas dos produtos, inovação, marketing, 
logística, etc, pelo que, capacitar as empresas para os 
novos fatores de competitividade é essencial. 

Nestas duas regiões estão sediados um grande 
número de empresas da fileira metalomecânica e habi-
tat, são regiões fortemente industrializadas e também 
exportadoras. 

E é para apoiar as empresas na exportação que 
nasce este projeto, para promover e criar novas oportu-
nidades de negócio às PME’s industriais, pois considera-
mos que as empresas das duas regiões têm um grande 

potencial. São empresas que se têm destacado pelo seu 
sucesso no mercado nacional nos setores em causa. 

O Master Export possui as seguintes áreas de atu-
ação:

1. Na capacitação das PME’s das duas regiões;
2. No acesso ao conhecimento dos mercados alvo 

(Espanha, França, Bélgica, Polónia e Luxemburgo);
3. Na realização de missões empresariais;
4. Na participação de feiras internacionais;
5. Na criação da rede colaborativa que se alimente 

a ela própria e assegure a continuidade das relações 
económicas futuras entre as empresas portuguesas e as 
empresas sediadas nos mercados alvo.

O Master Export tem a ambição de estabelecer e re-
forçar a cooperação das empresas com o exterior, em 
concreto com a Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo 
e Polónia, 

O porquê destes mercados prende-se com o facto 
destes mercados constituírem no seu todo o segundo 
maior mercado do mundo para estes sectores de ativi-
dade atrás dos EUA, porque apresentam elevada taxa 
de crescimento nestes setores e porque apresentam 
capacidade e equilíbrio financeiro para pagar as nos-
sas faturas (equilíbrio que muitos outros mercados não 
possuem!).

O foco das duas Associações é o aumento das ex-
portações da metalomecânica e do habitat, fileiras que 
muitos postos de trabalho criam nas duas regiões. 

Por último apenas pretendo realçar que a AEA e a 
AECA têm como missão e determinação apoiar as em-
presas neste desígnio nacional da internacionalização.

Master Export:
AEA e AECA unidas

pelo aumento das exportações

Ricardo Abrantes
Presidente

Associação Empresarial de Águeda

Malhadoura - Santa Eulália 4540-535 Arouca.  | Tel.: 256 944 725 | Fax: 256 944 727
E-mail:geral@fonteseribeiro.pt

A AEA – Associação Empresarial de Águeda e a 
AECA, uniram-se com o objetivo de aumentar as ex-
portações das fileiras da metalomecânica e do habi-
tat da região Centro e da região Norte.
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MASTER EXPORT REFORÇA A
INTERNACIONALIZAÇÃO DOS SETORES DA 
METALOMECÂNICA E DO HABITAT

A AECA tem um projeto designado “Master Export”, 
com o código 37628, do qual é promotora em parceria 
com a AEA – Associação Empresarial de Águeda, no âm-
bito do Portugal 2020, especificamente, do Sistema de 
Apoio a Ações Coletivas (SIAC) – Qualificação, inserido 
no objetivo temático nº 3 – “Reforçar a Competitividade 
das PME” do Programa Operacional Competitividade e 
Internacionalização, sendo apoiado pelo Fundo Europeu 
para o Desenvolvimento Regional (FEDER).

 1. Apresentação do Projeto

Portugal apresenta-se como um país distinguido em 
diversos campos como a tecnologia, o turismo e a in-
dústria. 

As instituições, organizações e empresas apostam 
na inovação, na tecnologia e na diferenciação em tudo 
aquilo que desenvolvem e que idealizam. Neste nicho 
de conhecimentos e saberes, o Master Export surge com 
o objetivo de proporcionar apoio à internacionalização 
das PME nas fileiras da metalomecânica e do habitat 
nos mercados de França, Espanha, Bélgica, Luxemburgo 
e Polónia.

Com atividades desenvolvidas nas regiões de Águe-
da, Vale de Cambra e Arouca, a AEA e a AECA juntam-se 
para influenciar e contribuir para os ganhos de com-
petitividade e competência, sendo estas de extrema 
importância para os mercados externos.  

Desta forma, o Master Export ambiciona apoiar as 
empresas das duas regiões em processos bem-sucedi-
dos de internacionalização gerando meios de expor-
tação para países com elevado potencial e geografica-
mente próximos. 

Este projeto visa reforçar a internacionalização 
das PME da fileira Metalomecânica e do Habitat, 
criando novos canais de vendas para países com 
elevado potencial e geograficamente próximos e 
também capacitá-las para se apresentarem nestes 
mercados com bens de maior incorporação tec-
nológica.

VISTA PARQUE
Restauração e Actividades Similares,

Unipessoal, Lda.

Internacionalização

Joaquim Carlos Rocha
Administrador não Executivo

CCAM Arouca

Às vezes, nós, os portugueses, esquecemo-nos de quem 
somos, de onde viemos e das qualidades que realmente te-
mos.

Às vezes, nós, os portugueses, esquecemo-nos que Portu-
gal conquistou Ceuta; atraímos os comerciantes muçulmanos 
ao longo das rotas percorridas no Norte de África; criamos 
feitorias; chegamos ao Golfo Pérsico e passamos a controlar 
uma das mais importantes zonas do comércio oriental, for-
malizando relações e parcerias que se traduziram num inten-
so tráfico comercial; fomos os primeiros europeus a chegar à 
Tailândia e ainda hoje há um pouco de nós presente naquela 
região do mundo; há cerca de 500 anos conquistamos Malaca 
que era, no início do século XVI, uma cidade que controlava 
todo o tráfego marítimo que se fazia entre a Índia e o ex-
tremo Oriente; fizemos de Goa a base central de navegação 
da rede comercial desde Lisboa até a China; chegamos ao 
Japão; estabelecemos uma colónia na ilha de Macau, entre 
muitos outros.

E além de todas estas conquistas no domínio do comér-
cio internacional, todos nós portugueses nos orgulhamos das 
nossas grandes descobertas marítimas e das nossas conquis-
tas de territórios nos cinco continentes.

No âmbito da nossa antropologia cultural, o antropólogo 
Jorge Dias concluiu que “o português é um misto de sonhador 
e de homem de acção, ou melhor, é um sonhador activo, a 
que não falta certo fundo prático e realista”, sendo por na-
tureza um ser “ profundamente humano, sensível, amoroso 
e bondoso, sem ser fraco. Não gosta de fazer sofrer e evita 
conflitos, mas, ferido no seu orgulho, pode ser violento e cru-
el”. Concluiu ainda no seu estudo que “há no português uma 
enorme capacidade de adaptação a todas as coisas, ideias e 
seres, sem que isso implique perda de carácter”. Historica-
mente, assume que “em todas as épocas se verifica o tem-
peramento expansivo e dinâmico do português”.

Estas são na realidade, e na minha opinião, as grandes 
qualidades que permaneceram na nossa genética coletiva 
transmitida ao longo dos séculos.

A nossa internacionalização iniciou-se há mais de 500 
anos. É esta vantagem que talvez não tenhamos sabido aproveitar.

Na última década muito se tem falado da necessidade 
das empresas portuguesas internacionalizarem os seus negó-
cios de forma a escaparem a um mercado interno estagnado,    
caracterizado por baixos níveis de investimento e de cresci-
mento económico, acompanhados por uma desindustriali-
zação crescente.

Assim, para as nossas empresas, tornou-se imperativo en-
trar no mercado global, não só numa ótica de sobrevivência, 
mas como parte da sua estratégia de crescimento pois face à 
globalização económica, a internacionalização tornou-se uma 
das estratégias mais importantes para as empresas que pre-
tendam potenciar o seu crescimento e estendê-lo a novos mercados.

No entanto, é muito importante que as nossas empresas 

estejam preparadas para cumprir esse novo desígnio. 
Neste sentido, num mercado tão globalizado e competi-

tivo como o atual, uma das chaves fundamentais para o êxito 
é o acesso e a utilização de informação fiável. As empresas 
devem dispor de ferramentas apropriadas que lhes permitam 
ter acesso aos dados mais detalhados e precisos possível, as-
sim como aos conhecimentos necessários para empreender e 
enfrentar um processo como é o da internacionalização.

E, ao que parece, a resposta tem sido positiva. As nossas 
empresas tem estado à altura desse desafio existindo, hoje, 
a convicção absoluta de que as exportações nacionais trans-
formaram o perfil da nossa economia e que as empresas ex-
portadoras são um dos motores de desenvolvimento do país.

Porém, numa economia globalizada, as parcerias e alian-
ças são provavelmente a melhor forma das empresas expan-
direm e entrarem em novos mercados, de forma mais rápida 
e com menores riscos.

O “Master Export”, é um parceiro que visa reforçar a inter-
nacionalização das PME (Pequenas e Médias Empresas) pro-
curando criar novos canais de exportação para países geogra-
ficamente próximos e com elevado potencial de penetração 
para as nossas empresas. 

Na altura da escolha de parceiros para iniciar e acom-
panhar o processo de internacionalização, as empresas             
consideram, naturalmente, o apoio das instituições bancárias 
como crucial.

Os Bancos nacionais possuem, de uma forma geral, linhas 
de crédito específicas para o apoio ao comércio internacional.

    

 
O estabelecimento de parcerias e o desenvolvimento de 

uma rede de contactos a nível externo são fatores decisivos 
para o sucesso do negócio internacional. E nós portugueses, 
sabendo quem somos, de onde viemos e conhecendo as nos-
sas qualidades únicas de sonhadores, profundamente hu-
manos e com enorme capacidade de adaptação, poderemos 
perfeitamente conquistar o nosso espaço neste mercado global, 
como o conquistaram os nossos antepassados há mais de 500 anos.

No caso particular do Crédito Agrícola, caminha ao 
lado dos seus clientes no seu processo de internacionali-
zação disponibilizando, entre outros, uma linha de apoio 
à internacionalização que possibilita, nomeadamente, a 
obtenção de financiamento de médio prazo destinado às 
despesas decorrentes da participação em feiras e eventos 
internacionais e da procura de mercados para a expor-
tação de produtos e serviços ou para expansão do seu 
negócio. Ainda no âmbito do negócio internacional, o 
Crédito Agrícola permite também dar resposta às necessi-
dades das empresas através de diversas Soluções Trade 
Finance que garantem nomeadamente cobranças inter-
nacionais, créditos documentários, financiamentos exter-
nos, garantias e avales internacionais.
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2. Cadernos de mercados: Espanha, 
França, Bélgica, Luxemburgo e Polónia

Os Cadernos de mercado externo inserem-se no âm-
bito do projeto Master Export sob o conceito de poten-
ciar a exportação e internacionalização das PME’s. 

Os Cadernos de mercados externos de França, Es-
panha, Bélgica, Luxemburgo e Polónia são estrutura-
dos com informações pormenorizadas sobre a atuação 
política, económica e social nos presentes países em 
análise. Têm como objetivo caracterizar o mercado 
como suporte na tomada de decisões para as empresas 
clientes. 

Estes cadernos estão organizados em sete capítulos. 
O primeiro capítulo denominado “Perfil Socioeconómi-
co” destina-se à caracterização dos principais indica-
dores macroeconómicos nomeadamente: População, 
Produto Interno Bruto, Taxa de Crescimento Média 
Anual, Produto Interno Bruto per capita, entre outros, 
analisando-se a performance e atuação económica do 
país referente.

O segundo capítulo, “Atividade Económica”, inter-
preta-se o desempenho da economia do país no mer-
cado externo, explorando os fluxos de Importação e 
Exportação, particularizando a relação dos países com 
a oferta portuguesa, com a finalidade de analisar os 
principais importadores e exportadores por Portugal. 

O terceiro capítulo a “Oportunidade de Exportação 
para o País” engloba as principais vantagens e oportu-
nidades para as empresas portuguesas estabelecerem 
negócios nos mercados externos. 

Os quarto e quinto capítulos, “a Fileira da                    
Metalomecânica e a Fileira do Habitat” exploram os in-
dicadores económicos (número de empresas, número 
de funcionários, custos, valor de produção) à luz das in-
formações obtidas com vista a percecionar a realidade 
destas fileiras nos países referentes. 

As Conclusões e Recomendações Gerais pretendem 
sensibilizar e advertir os aspetos mais importantes 
do país em análise, respeitando os acordos políticos, 
económicos e sociais. 

3. Estudo prospetivo: Mapeamen-
to das oportunidades nas fileiras da                            
metalomecânica e habitat

O Estudo prospetivo em Portugal surge como um 
estudo das preferências e tendências de consumo de 
bens da fileira da metalomecânica e do habitat em cada 
um dos mercados da França, Espanha, Bélgica, Luxem-
burgo, e da Polónia.

Os presentes estudos sustêm e priorizam                            
internacionalizar as empresas dentro das fileiras referi-
das com vista a facilitar os modos de entradas e pene-
tração dos mercados aos quais as entidades pretendem 
expandir os seus produtos e negócios. 

O Estudo Prospetivo viaja num leque diversificado de 
temas com vista a alcançar uma melhor perceção da re-
alidade e da performance do nosso tecido empresarial 
português. Inicia-se com a caracterização da atividade 
económica do mercado português e com a performance 
das fileiras em análise em Portugal. Pretende-se iden-
tificar as principais empresas e marcas portuguesas e 
recomendações gerais para os associados identificados, 

e caminhos que se esperam ser implementados. O prin-
cipal objetivo é internacionalizar as empresas portugue-
sas, o capítulo dedicado à internacionalização incorpora 
as principais vantagens e desvantagens assim como os 
modos de entrada do mercado que daí advêm.

A avaliação dos setores de continuidade e dos 
setores de destaque é concebida com o objetivo de dar 
a conhecer aos associados das AECA e AEA a oferta do 
mercado doméstico, e a procura dos mercados externos, 
de forma a otimizar as oportunidades de transações 
comerciais dentro destas fileiras. 

Sob forma de conclusão, consideram os setores de 
continuidades aqueles que desde 2014 exportam bens 
ou serviços com maior regularidade, e, setores de 
destaque aqueles que desde de 2014, apesar da escassa 
exportação, apresentam taxa de crescimento superiores 
a 60%.

Este estudo pretende responder à falha existente no 
mercado (falta de informação critica e atual sobre os 
mercados) de forma a fomentar o aumento das expor-
tações das empresas destes setores.

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
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Feira
Batimat

No ano comemorativo do 60º aniversário da Feira 
Batimat, realizou-se de 4 a 8 de novembro mais uma 
edição que contou com a presença de 1800 empresas 
de 150 países reunindo um total de 300 mil visitantes.

A Feira Batimat considera-se aos olhos do mundo, 
como uns dos principais eventos de construção, singra-
do na Fileira da Construção e dos Materiais de Construção 
e Interiores. Aqui é o local onde os decisores, os gestores 
e todas as empresas englobadas dentro deste setor, 
agrupam-se para apresentar novos produtos e soluções 
para perspetivas futuras.

A Feira Batimat compromete-se a dar a possibilidade 
ao visitante de expor e enaltecer soluções e vivências 
contribuindo para o crescimento e expansão desta fileira. 

O Master Export esteve presente com a principal 
perspetiva de promover a oferta e a procura da fileira 
da metalomecânica e do habitat. A participação nestes 
eventos com elevado porte de importância, permite 
aumentar a visibilidade e notoriedade internacional e 
adquirir novos conhecimentos até à data desconhecidos.

4. Feiras

A As feiras internacionais são um meio eficaz e 
prático para promover os produtos e ou serviços em di-
versos mercados externos e com diferentes graus de 
desenvolvimento. 

O Master Export, participa em duas feiras                         
internacionais (Batimat e Maison et Object) com o in-
tuito de divulgar e possivelmente, atrair novos clientes 
e parceiros. 

As feiras internacionais têm tido uma posição de 
liderança e de destaque na comunicação e a procura 
da economia. Traduzem-se em pontos de encontros de 
várias empresas com diversos setores de atividade, fa-
cilitando o contacto direto entre decisores, interessados 

e utilizadores. Desta forma, possibilitam o aumento do 
número médio de contacto estabelecidos por empresa, 
o número de negócios realizados por empresa e por fim 
a percentagem de satisfação. 

Além da oportunidade de comercialização e de tro-
ca de experiências, as feiras trazem consigo inúmeras 
vantagens, como a abertura a novos mercados, a pos-
sibilidade de exposição da empresa a outros “olhos”, 
informações sobre mercados, interiorização de novos 
saberes, tendências e inovações tecnológicas.

No entanto, o sucesso da participação numa feira 
está dependente de um correto planeamento, e, da 
implementação de um eficaz programa de participação 
em feiras, exigindo todo um trabalho de preparação 
prévio, durante e após a feira.

Lugar de Barreiros   | 4540 Sta. Eulália | Arouca

Email: geral@quintadopomarmaior.com

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

www.quintadopomarmaior.com

Feira Maison & Object
Em setembro de 2020, a Feira Maison & Object vai 

consagrar mais uma edição juntando no Centro de Ex-
posições Paris-Nord Villepinte, os designers mais pres-
tigiados do mundo. É aqui que estarão expostas marcas, 
novos produtos, ideias, tendências e experiências con-
tando com a presença de mais de 85 mil pessoas. 

As variadas marcas de mobiliário, decoração e con-
tracting participam para dar a conhecer aos visitantes as 
novidades preparadas durante o ano/estação, aumen-
tando a carteira de clientes e mostrando aos existentes 
as novidades.  As empresas usufruem do contacto di-
reto com os clientes e os fornecedores expandindo e 
internacionalizando os seus produtos.

Com a participação, o Master Export pretende fechar 
o projeto, superando as suas expectativas quer para os 
promotores (AECA e AEA) quer para os tecidos empresariais.

5. Campanha de promoção

De forma a complementar o projeto, é crucial pri-
orizar a campanha de promoção que se pretende ser 
o elo de promoção e divulgação das atividades desen-
volvidas. O objetivo desta atividade centra-se na divul-
gação, com recurso dos “media” e do marketing digital, 
da oferta nacional no contexto da Metalomecânica e do 
Habitat aos países alvo. 

Os meios digitais, nomeadamente as redes sociais, 
são meios de difusão rápida, instantânea e eficaz da 
informação entre uma ou mais pessoas. A aposta no 
marketing digital neste projeto, visa potenciar a am-
pla divulgação dos produtos nacionais e influenciar de-
cisões e vereditos finais. 

Esta atividade passa por um processo extenso e por-
menorizado para que a campanha aconteça tal como 
foi idealizada. A primeira fase consiste na elaboração 
do plano de comunicação para definir a imagem, os 
meios e a mensagem principal da campanha. A segun-
da fase passa pela publicação de anúncios e ou artigos 
em revistas dedicadas às duas fileiras para aumentar 
a visibilidade deste projeto. A terceira e quarta fase 
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distinguem-se pela produção de suportes audiovisuais 
e produção de catálogos. A última fase da campanha, 
Marketing Digital promove a visibilidade dos setores 
nos novos meios de comunicação. 

O planeamento da campanha de promoção percorre 
um leque de decisões e ideias que têm de ser noto-
riamente tomadas para que esta seja produzida com 
sucesso e eficazmente.

6. Missões Institucionais

As missões têm por objeto expor objetivos das or-
ganizações, incluindo as principais orientações que pre-
tendem guiar para um caminho mais direcionado e ori-
entado para os seus associados. O projeto Master Export 
tem como principal objetivo reforçar a internacionalização das 
PME gerando novos meios de exportação para países 
com elevado potencial e geograficamente estratégicos.  

As missões institucionais manifestam-se para 
produzir e divulgar junto do mercado em análise, o         
conhecimento sobre os mercados viabilizando as filei-
ras juntos dos potenciais decisores, contribuindo para a 
facilidade de negócio e distribuição. 

Subdivide-se na atividade das missões institucionais 
duas missões com vista a incluir uma série de ações de 
propaganda e promoção. A primeira missão destina-se 
à recolha e pesquisa de fontes detalhadas, à identifi-
cação de agentes facilitadores e decisores empresariais 
de internacionalização. 

Relativamente à segunda missão, é desafiado o      
alicerce de contactos e parcerias com entidades de in-

ternacionalização de forma a primar o apoio total para 
as PME.

7. Missões Inversas

As missões inversas têm como objetivo promover 
um dado setor nacional nos mercados externos para 
posteriormente, inserirem-se no âmbito internacional.  

Compreendem-se como ações de promoção que    
valorizam os produtos e recriam uma imagem de 
transparência, qualidade e perseverança perante os 
compromissos propostos. As presentes missões pos-
sibilitam a aproximação à realidade internacional produzindo 
um efeito de divulgação dos produtos.

As ações operacionais incluídas nas missões inversas 
distinguem-se através de convites a “players” – chave 
para o amadurecimento internacional de forma a sim-
plificar os contactos e oportunidades de negócio.

8. Capacitação internacionalização clus-
ters Habitat e Metalomecânica

  
A capacitação para a internacionalização dos clus-

ters do Habitat e da Metalomecânica surge para ca-
pacitar e dar a conhecer às PME o uso de boas práticas 
e ferramentas digitais em diversos meios (procura de 
oportunidades, utilização de conhecimentos de casos 
bem-sucedidos e abordagem de pontos chave para uma 
exportação bem sucedida). 

Com o intuito de divulgar a um campo bastante 

extenso e alargado e garantir que a interiorização e a 
aprendizagem das ferramentas de apoio à internacionalização 
das PME, estas ações são disseminadas através dos 
meios do projeto e a todos os meios ao alcance das 
entidades copromotoras.

Assim pretende-se criar um conjunto de ações a 
executar de forma a garantir que todas as PME sejam 
capazes no final do projeto de melhorar os seus proces-
sos de exportação e de priorizar a informação mais im-
portante. A primeira atividade destina-se à Criação de 
uma Plataforma Digital de apoio à exportação que tem 
como objetivo conceber um suporte digital para lançar 
as informações e ferramentas desenvolvidas ao longo 
do projeto. A segunda atividade apresenta-se como a 
criação de informação sobre práticas para atuação na 
dinamização da atividade em Portugal que tem como 
objetivo disponibilizar conhecimentos práticos sobre ca-
sos reais. Seguem-se as atividades de capacitação para 
a exportação e internacionalização que se traduzem em 
conferências e sessões realizados para consultores sé-
niores distinguidos nas matérias de marketing e estra-
tégia.

9. Divulgação, demonstração e dissemi-
nação dos resultados

A divulgação do projeto será feita através da utili-
zação do projeto de marketing digital e de forma di-
reta em seminários e conferências de apresentação nas 
regiões do Norte e Centro de Portugal, aproveitando a 

rede de contactos das associações e as ferramentas de 
marketing digital, para divulgar estas iniciativas. Aposta 
ainda na visibilidade mediática com um plano de comu-
nicação direcionado para os “media” como meios para 
divulgação das atividades e produtos do projeto.

A aposta nesta visão agregadora com atividades co-
muns que beneficiarão as PME irá criar condições para 
desencadear um maior compromisso com os vários 
atores do setor e são disso exemplo as ações de dis-
seminação que concorrem para:

. Ampla disseminação de resultados com acesso uni-
versal através do canal web;

. A disponibilização de guias práticos para as expor-
tações das fileiras da metalomecânica e do habitat para 
os países europeus selecionados (Espanha, França, Bél-
gica, Luxemburgo e Polónia) em formato web e impres-
so, divulgado pelos meios de comunicação do projeto;

. A cooperação (em parceria ou colaboração) com 
outras associações setoriais que já manifestaram in-
teresse no projeto, permitirá uma maior amplitude de 
ação e disseminação dos resultados;

. O reforço da promoção externa do país e das regiões 
através da apresentação junto de entidades públicas e 
privadas, empresas do setor, opinion makers e jornalis-
tas permitirá, através de notícias e contacto direto dar 
visibilidade à oferta nacional dos setores junto destes 
países;

. O Reforço da competitividade e internacionalização 
das PME da metalomecânica e habitat, através da melhoria 
das competências estratégicas das PME pela via da sua 
capacitação para a internacionalização.
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Apresentação pública do Master Export 

Teve lugar a 29 de novembro mais uma apresen-
tação pública do projeto Master Export.  O evento decor-
reu na Quinta da Arrochada em Arouca e contou com a 
presença dos associados da AECA e da AEA. 

A sessão teve como orador Adriano Fidalgo da As-
trolábio S.A, entidade consultora do projeto. Apresenta-
das as atividades e objetivos, foram indicados os níveis 
de execução das atividades estabelecidas pelo Master 
Export, conforme quadro abaixo, bem como a percenta-
gem de execução em 2019 e 2020.

Foram ainda exibidos os vídeos promocionais do 
Master Export, fileiras Habitat e Metalomecânica.

BUSINESS
CONSULTING

wwww.astrolabio.com.pt
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Jantar Anual
do Empresário

2019

 O jantar anual do Empresário e a celebração dos 28 
anos de atividade da AECA tiveram lugar no passado dia 
29 de novembro, com a presença de empresários e no-
táveis individualidades representantes da Administração 
Local e parceiros institucionais, juntando-se ao evento 
mais de uma centena de convivas.

A abrir  a festividade a apresentação do Projeto Mas-
ter Export e exibição do vídeo promocional, seguindo-
se um flash fotográfico, com o registo dos momentos e 
atividades que se destacaram em 2019, no movimento 
associativo, da Associação Empresarial, associados e 
parceiros.

No seu discurso, Carlos Brandão, Presidente da di-
reção da AECA, com enorme satisfação dirigiu-se aos 
presentes agradecendo aos convidados, representantes 
dos Municípios e das Assembleias Municipais, repre-
sentantes dos Agrupamentos de Escolas de Buzio, Arou-
ca e Escariz, Bombeiros Voluntários de Arouca e de Vale 
de Cambra, entre outros.

Começou por assinalar a forte ligação da AECA com 
as escolas, porque somente com jovens bem prepara-
dos, as empresas conseguem enfrentar os enormes de-
safios que têm pela frente. Agradeceu aos Diretores e 
às suas equipas toda a atenção dispensada. Agradeceu 
também aos Municípios a boa relação e colaboração      
existente, apesar das agendas nem sempre coincidi-
rem, todos se têm esforçado por irem ao encontro do 
essencial e de, uma cada vez mais estreita colaboração.  

Fazendo um breve balanço dos 3 anos desta Direção, 
do que melhor foi conseguido realizar e do que ainda 
falta concretizar, convidou todos os associados a par-
ticiparem mais nas atividades promovidas pela AECA, 
dando especial destaque ao Master Export e às Missões 
Empresariais que se irão realizar brevemente, bem 
como à participação conjunta na Feira Maison et Object.

Convidou também todos os associados a partici-
parem na atividade “Prémio de Empreendedorismo e 
Inovação”, que a AECA iniciou este ano e que pretende 
anualmente realizar no mês de Junho, e desta forma 
tornar ainda mais dinâmico o nosso território com o in-
centivo ao aparecimento de novas ideias e ao desen-
volvimento de novos projetos, novas empresas  e novas 
formas de preparar o futuro.

A finalizar destacou o papel que a Revista Encontros 
está a ter para a divulgação e para a ligação em rede 
dos associados da AECA:... “A nossa Revista Encontros” 
está a ser um cartão de visita para todos aqueles que 
visitam a AECA, mas também todas as empresas da 
região, Câmaras Municipais, lojas de turismo e parceiros 
internacionais (com especial ênfase para a distribuição 

nas feiras internacionais), mas também organismos 
do AICEP, Embaixadas etc. É um projeto a continuar e a 
aprofundar dada a elevada adesão dos associados, quer 
em termos de notícias quer, em termos de publicidade 
que ajuda ao funcionamento da própria associação”...

Nas intervenções, discursaram ainda os Vice          
Presidentes dos Municípios de Vale de Cambra e Arou-
ca, António Alberto Gomes e António Tavares respeti-
vamente.

 
António Alberto felicitou a AECA por mais um             

aniversário destacando o papel da AECA na dinamização 
empresarial no concelho de Vale de Cambra, notado 
especialmente pela grande participação neste evento 
de empresários valecambrenses, da indústria comércio 
e serviços. Enalteceu a boa relação existente entre a 
Aeca e o Município. Parabenizou os empresários pela 
grande responsabilidade social que assumem. Destacou 
a política fiscal proactiva do Município na busca constante 
para as melhores soluções para o crescimento económi-
co, enunciando as reduções das taxas de derrama, IMI 
e licenciamento.

António Tavares também felicitou a AECA pelo seu 
aniversário e enalteceu a boa relação que tem exis-
tido entre o Município e a Associação, materializada 
no desenvolvimento em parceria de vários projetos de 
interesse para os empresários. Destacou a importância 
do papel do tecido empresarial na criação de riqueza, 
materializada na criação de postos de trabalho, con-
tribuindo para a fixação de população e melhoria das 
condições de vida. Anunciou o projeto de requalificação 
e expansão das zonas industriais para satisfazer os 
pedidos dos empresários e investidores. Destacou ain-
da a melhoria nas acessibilidades com o arranque para 
breve, da ligação de Escariz à A32.

Ao corte do bolo de aniversário os empresários 
brindaram ao sucesso empresarial.

Para memória ficou mais um jantar dos Empresários, 
um convívio vivido com grande festividade, excelente-
mente servido pela Quinta da Arrochada em Chave – 
Arouca e com música ao vivo, com a brilhante atuação 
de Magda Brandão. 

Rua Fundo da Gandra, N.º 233
3730-255 VALE DE CAMBRA

Telef.: 256 463 326
Email: geral@charlot.pt

Um Bom ano
de 2020
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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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   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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Loja 1: Av. Vale do Caima, n.º 1, RC - Ed. Dairas
3730-201 VALE DE CAMBRA • Telef.: 914 993 511
Loja 2: Estrada da Coop. Agrícola - Varziela
3730-316 VALE DE CAMBRA

Desejamos a Todos os Clientes
um Bom Ano de 2020.
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Entrega de Certificados de Associados da AECA às empresas inscritas nesta Asssociação durante 2019

Mónica Pinho
Fernando Tavares de Pinho

Tomás Matos
LVEngine, Lda.

Alexandre Gomes
Marsilinox, Lda.

Marcelo Silva
MSArquitectura

Bruno H Gomes - Arquitectura, Unip., Lda.

Filipa Macedo
UMA architects



32 33

encontrosDezembro’19

Dorinda Leal e Alberto Leal
Quinta do Pomar Maior

Henrique Sousa
Adriano Sousa & Filho, Lda.

Alfredo Martins
Gateco, Lda.

António Tavares e Carlos Brandão
Vice Presidente C. M. de Arouca

Vitor Almeida e Carlos Brandão
Tropimática, Lda.

Jacinto Antunes, Carlos Brandão e
Tomás Matos - LVEngine, Lda.

Tiago Nogueira e Isilda Brandão
Tiago e Isilda Brandão, Lda.

Graciete Silva e António Silva
Inocambra, Lda.

Américo Teixeira e Isilda Brandão

Mónica Pinho e António Soares
Fernando Tavares de Pinho

Celeste Pinho e Célia Oliveira
Escolha Celeste Supermercados e AECA

Maria Castro e Jorge Oliveira
Marmocaima, Lda.

António Alberto
Vice Presidente C.M. Vale de Cambra

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

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”

Tiago Nogueira e Isilda Brandão
Tiago e Isilda Brandão, Lda.

Paulo Teixeira
Manuel de Oliveira Martins, Lda.

Oficina ID
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Ana Almeida, José Pinheiro e Natércia Silva
Verve, S.A. - Infoverve, Lda.

Daniel Antunes e Filipa Macedo
UMA artchitects

Miguel Coelho, Célia Oliveira, Carlos Brandão, Óscar Mendes, Adriano Fidalgo e Hugo Nogueira
AECA - AEA - Astrolábio

André Vieira, Catarina Gaspar, Ivo Oliveira e Paula Albergaria
Biosegal, Lda.

Pedro Soares
Rogeimo, Lda.

  

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

Vitor Almeida, Rita Almeida e Sofia 
Almeida - Tropimática, Lda.

José Morais
Periava, Lda.

Regina Fontes
Ass. Mun. de Arouca

António Moreira e Rita Casal
Tecnocom, S.A.

Célia Oliveira e Adriano Fidalgo
AECA / Astrolábio, S.A.

António Pinho e Manuela Pinho
Serração da Furna, Lda.

Narciso Silva
Agrup. Escolas Escariz

Luís Bastos, Nuno Mendes e João Brandão
Lojas da Visão, Protyp, Lda. e Brain One

Ana Pina e Filipe Paiva
Grupo Mindol

Alberto Ribeiro, Aurora Fontes e
Vitor Fontes - Fontes Ribeiro  & Fontes, Lda.

João Oliveira, Luzia Moreira, Abel Oliveira e Ana Paula Oliveira - Inaceinox, S.A.
Martins de Pinho - Pinho & Timóteo, Lda.

Rubens Soares
A.B. Soares, Lda.

Amélia Rodrigues e Sérgio Postilhão
Agrup. Escolas Arouca

Filomena Almeida e Catarina Pinho
Garrido & Brandão, Lda.
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Mello Produções é o nome de uma empresa de ani-
mação e serviços de sonorização, luz e imagem com mais 
de 10 anos de experiência. Se procuram uma equipa de      
profissionais simpáticos e altamente qualificados para o 
seu evento do primeiro ao último minuto, esta poderá 
bem ser a solução que tanto procuram.

Serviços que oferece
A Mello Produções tem um leque vasto e muito variado 
de animações para todos os gostos e idades, que poderão 
adaptar ao vosso gosto e de acordo com as vossas        
preferências. Dos animadores infantis à música ao vivo, 
passando pelo aluguer de som, iluminação e vídeo, lar-
gada de balões e mascotes, tudo é pensado ao pormenor 
juntamente com vocês.

Zona de serviço
Situada em Arouca, a Mello produções desloca-se a todo 
o país  para prestar os seus serviços. Fiquem a saber todos 
os detalhes sobre os serviços e a disponibilidade. Todos 
os pedidos de orçamento são gratuitos e sem qualquer 
compromisso.

O nosso fotógrafo
Ricardo Pina - Foto Pina

18

junho’19

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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Sara Valente e Marcelo Soares
SDD, Lda.

Av. Camilo Tavares de Matos, N.º 148 B R/C
(Edif. Rotunda) - 3730-240 VALE DE CAMBRA

Telef. 256 472 061 • Telem.: 933 399 660
Email: ourivesariadosanjos@gmail.com

Votos
de Feliz
Ano 2020
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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.

AECA
Atividades e

Empresas em Notícia

FORESP

Inscrições Abertas / Formação a ini-
ciar no primeiro trimestre de 2020 
(regime laboral e pós-laboral)

O Programa Operacional “NORTE 
2020” aprovou a candidatura da 
FORESP – Escola Tecnológica de Vale 
de Cambra para financiamento de 
Cursos de Especialização Tecnológica 
(CET), formações pós secundárias não 
superiores que visam conferir qualifi-
cação profissional do nível 5.
Esta candidatura permitirá lecionar 12 
turmas repartidas pelos cursos de:

Automação, Robótica e Controlo 
Industrial (1000 horas letivas + 560 
estágio)
Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança (1000 horas letivas + 450 
estágio)
Gestão de Redes e Sistemas In-
formáticos (975 horas letivas + 400 
estágio)
Tecnologia Mecatrónica (1025 horas 
letivas + 535 estágio)
Gestão da Produção – (Supervisor de 
Produção) (1000 horas letivas + 560 
estágio)
Aplicações Informáticas de Gestão 
(1000 horas letivas + 400 estágio)

Formação gratuita, com atribuição de 
apoios sociais (subsídio de alimen-
tação e transporte, acrescidos, do 
subsídio de alojamento, bolsa de for-

mação ou profissionalização, quando 
aplicáveis.

Contactos para mais informações:
Telefone: 256425664
Telemóvel: 918136365
E-mail: escolatecno@foresp.pt

VI COLÓQUIO DA AVPACD
 
“Quando a Diferença não faz    
diferença…”

 

Este ano, o Colóquio da AVPACD (As-
sociação Valecambrense de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente) ver-
sou essencialmente sobre a Formação 
Prática em Contexto de Trabalho dos 
formandos do Centro de Formação 
Profissional, através do testemunho 
do representante da entidade que 
acolhe o formando em estágio. To-
davia e conscientes que a integração 
profissional para alguns dos forman-
dos será muito difícil de concretizar, 
esperamos que este Colóquio seja 
mais um momento de reflexão con-
junta, que permita alicerçar novas 
práticas, atitudes, experiências e al-
ternativas para os jovens que não 
tenham oportunidade de ingressar no 
mercado normal de trabalho. A ver-
dadeira Inclusão Social deve partir de 
uma análise holística da Pessoa, con-
templando os diversos e diferentes 

níveis de integração, quando uma não 
é possível concretizar, que nós profis-
sionais/indivíduos, congreguemos to-
dos os esforços no desenvolvimento 
de outro projeto de vida alternativo à 
Formação Profissional.    
A Formação Profissional da AVPACD 
entrou numa nova fase. No dia 30 
de Setembro de 2019, os formandos 
iniciaram a componente de Formação 
Prática em Contexto de Trabalho em 
diversas empresas e entidades da 
região.
Este é um momento privilegiado para 
alterar alguns estereótipos, nome-
adamente o estereótipo de que as 
pessoas com deficiência são menos 
capazes de desenvolver uma ativi-
dade produtiva. A Formação Prática 
em Contexto de Trabalho é a ponte 
que liga o formando ao futuro trabalhador 
e ao mundo laboral, essencial para 
a plena integração do cidadão. Num 
mundo em que nem sempre as pes-
soas com deficiência têm voz, a For-
mação pode, e deve, ser um meio 
fundamental para os formandos com 
incapacidade mostrarem à sociedade 
as suas competências, provando que 
há espaço para eles nas empresas e 
que afinal a Diferença não faz diferença...
O colóquio realizou-se a 3 de dezem-
bro, Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência e teve lugar no Auditório 
da Biblioteca Municipal de Vale de 
Cambra.

A AECA participou no evento estando 
representada por Abel Oliveira.
Fonte: AVPACD
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HC - MADE TO PROTECT - NO 
PERLIM
    

HC – Made to Protec presente no Per-
lim, como sponsor do maior e mais 
original parque temático do Natal do 
País. O Perlim celebra a quadra natalí-
cia em Santa Maria da Feira na em-
blemática Quinta do Castelo e de ano 
para ano, a originalidade e a quali-
dade dos conteúdos e divertimentos 
atrai milhares de visitantes, transfor-
mando a iniciativa num incrível es-
paço mágico.

A AECA felicita a Confeitaria Rainha 1 
pela conquista.

Fonte: Amorim & Rocha, Lda.

WT – WESTTUBE, LDA.

 

A Westtube esteve presente na Stain-
less Steel World – Conference & Expo.
O evento decorreu de 6 a 28 de no-
vembro em Maastricht. Uma feira 
dedicada ao mundo do aço inoxidável.  

Fonte: Facebook

CONFEITARIA RAINHA 1
 

A Rainha 1 viu uma vez mais reconhecida 
a qualidade dos seus produtos, desta 
vez foi a Trança de Natal que conquis-
tou esta distinção.
Este foi mais um ano em que                
participaram no concurso “ O melhor Bo-
lo-Rei de Portugal” da ACIP e arreca-
daram mais um Prémio.
Esta distinção junta-se à do Bolo-Rei 
escangalhado, também ele com uma 
medalha de Ouro, conquistada em 
2014.
A Confeitaria Rainha abriu portas em 
Arouca em 1979 e tem procurado ao 
longo destes 40 anos pautar os seus 
produtos com uma qualidade impar. 

MINDOL CELEBRA ACORDO DE 
PARCERIA PARA O MERCADO 
SENEGALÊS
 

A Mindol, uma das principais indus-
trias do setor do conforto e sistemas 
de descanso, a operar em Portugal, 
celebrou dia 26 de novembro um 
acordo de parceria para o mercado do 
Senegal no âmbito da realização da 5ª 
Edição do Fórum de Negócios Portugal 
– Senegal.
Experiência aliada à qualidade e ino-
vação chegam à capital senegalesa, 
Dacar, através de uma parceria com 
um distribuidor e representante local 
Guy Guyo, uma parceria com o apoio 
e acompanhamento da CCIPS – A Câ-
mara de Comércio e Industria Portugal 
– Senegal & Africa Oeste.
 O ano de 2020 assinala assim a inter-
nacionalização do prestigiado grupo 
Mindol para o mercado do Senegal, 
levando para Dacar uma unidade de 
distribuição e showroom com a gama 
adaptada às necessidades daquele 
mercado.
Fonte: facebook

CHATRON PARTICIPOU NA 
PHILCONSTRUCT 

 

A Chatron foi uma das empresas que 
integrou o Stand da Comunidade Eu-
ropeia na feira Philconstruct que se 
realizou nos dias 7-10 Novembro em 
Manila - Filipinas.
O Projecto EU-Gateway da EU foi cria-
do para promover as empresas Euro-
peias no Sudoeste Asiático.
A Chatron foi selecionada para esta 
missão pelo potencial inovador dos 

seus produtos nomeadamente dos tu-
bos Solares.
O stand da Chatron foi muito visita-
do durante o certame e importantes 
contactos foram estabelecidos para a 
distribuição futura dos tubos solares 
naquele arquipélago.
Fonte: Chatron

CHATRON EM  MISSÃO EMPRE-
SARIAL A SINGAPURA
 

A Chatron foi uma das empresas Euro-
peias selecionada para a Missão a Sin-
gapura através do Programa EU-Gate-
way que visa promover a presença 
de empresas europeias no Sudoeste 
Asiático.
Durante dois dias no Recinto do SUN-
TEC Singapura foi possível reunir com 
clientes e com potenciais distribui-
dores dos principais mercados da 
região nomeadamente Singapura, In-
donésia e Malásia.
Os tubos solares foram alvo de mui-
to interesse e foram dados passos         
significativos para a sua comerciali-
zação naqueles Países Asiáticos.
Fonte: Chatron

CATARI. S.A COMPLETOU 40 
ANOS
 

Em 2019 celebrou-se 40 anos desde 
que a Catari deu o seu primeiro passo 
em 1979.
A AECA felicita a empresa associada, 
Catari,SA, pelos seus 40 anos de ativi-
dade, reflexo do sucesso alcançado ao 
longo destes anos. A direção da AECA 
manifesta o apreço pelo trabalho de-
senvolvido em prol do desenvolvi-
mento económico. Bem Hajam.
Fonte: Facebook

POLISPORT COMPRA MARCA 
ITALIANA DE PORTA - BEBÉS

 

A Polisport Plásticos adquiriu a marca, 
os modelos e produtos da italiana Di-
effe para completar a estratégia de 
posicionamento na categoria de ca-
deiras para transportar crianças em 
bicicletas, o principal artigo e ima-
gem da empresa e em que lidera a 
produção mundial, com mais de meio 
milhão de unidades anuais.
A Polisport adquiriu a Dieffe para 
completar o portfólio na entrada de 
gama, prevendo a entrada na grande 
distribuição em Itália, no Leste eu-
ropeu e também na América do Sul.
Fonte: Polisport

CASA TESTINHA É NOTÍCIA NO 
JORNAL PÚBLICO
  

Em outubro, a história da Casa Testinha, 
um ícone em Arouca, foi contada no 
Jornal Público. Uma história com mais 
de 80 anos, uma casa que começou 
em 1937. Era, essencialmente uma 
casa de pasto que servia vinhos, 
bolinhos de bacalhau, pataniscas para 
as pessoas que iam para as minas à 
procura do volfrâmio. Uma casa que 
faz parte da história de Arouca.
Fonte: Casa Testinha
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MPT- MOBILIDADE  E PLANEA-
MENTO DO TERRITÓRIO, LDA – 
CELEBROU 15 ANOS
 

Foi assim que a MPT anunciou o seu 
15º aniversário … “MPT há 15 anos a 
desenhar Portugal!
Obrigada a todos, sem exceção, que 
nos têm ajudado a continuar este 
grande sonho: lutar por cidades inclu-
sivas, confortáveis, e seguras! Onde 
atualmente, utilizamos um slogan 
“descarbonizacão e humanização”! A 
todos, o meu bem haja pessoal! PT…”
A AECA felicita a MPT - Mobilidade e 
Planeamento do Território, Lda, pelos 
15 anos de atividade.

Foto: cedida por MPT. 

TECNOBENTO, LDA., COMPLE-
TOU DEZ ANOS
 

A AECA reforça os desejos de cresci-
mento da Tecnobento, na celebração 
dos dez anos de atividade e felicita 
a gerência pelo grande investimento 
que representa para a região. Bem 
Hajam. 

Conselho Fiscal

Presidente: António Miguel Pinho da 
Cruz Henriques da Silva, em represen-
tação da Neorelva – Embalagens Me-
tálicas, SA.
Vogal: Paulo Vide Barbosa, em repre-
sentação da Metalúrgica Progresso de 
Vale de Cambra, SA.
Vogal:  Ivo Duarte Rodrigues de 
Almeida, em representação Famaval – 
Criações Metálicas Adauta, SA.

Direção

Presidente: Paulo António da Silva 
Ávila, em representação do IPP –      
Instituto Politécnico do Porto.
Vogal: Catarina Lopes Paiva, em     
representação do Município de Vale 
de Cambra.
Vogal: Abel Martins e Oliveira, em 
representação da AECA – Associação 
Empresarial de Cambra e Arouca.
Vogal: Abílio Ferreira da Silva em   
representação da COLEP Portugal SA.
Vogal: João Augusto de Sousa Bastos, 
em representação do IPP – Instituto 
Politécnico do Porto.

PERFINOX NA CIBUS TEC
 

Em Parma, a Perfinox SA participou na 
feira Cibus Tec, de 22 a 25 de outubro. 
O Salão bienal das Tecnologias para 
a Indústria Alimentar, um encontro 
obrigatório para os operadores profis-
sionais de todo mundo, primando 
pela inovação, em busca do desen-
volvimento nos sistemas tecnológicos 
do food processing e food packaging, 
e na logística.

FARMÁCIA BRANDÃO 
ALVES CELEBROU MAIS UM                      
ANIVERSÁRIO
 

Há 30 anos, Vítor Sousa embarcou na 
aventura de, com muita dedicação e 
entrega, continuar um excelente e 
importante trabalho junto da comu-
nidade.
 Todo o esforço compensou, há 30 anos 
a cuidar com dedicação, seriedade, 
compromisso e profissionalismo...a 
tentar todos os dias fazer mais e    
melhor.
A Direção da AECA felicita a Farmácia 
Brandão Alves, desejando a continu-
ação sublime dos seus serviços. 

Fonte: Farmácia Brandão Alves

FORESP – NOVOS ORGÃOS SO-
CIAIS
 

No passado 23 de Outubro tomaram 
posse os Órgãos Sociais, para o trié-
nio 2019-2021, com a seguinte com-
posição:

Mesa da Assembleia – Geral

Presidente: Filipe Manuel Andrade 
Castro Soutinho, em representação do 
IAPMEI – Instituto de Apoio às Peque-
nas e Médias Empresas e ao Investi-
mento.
Vice – Presidente:  Augusto José 
Soares, em representação da Valinox 
– Indústrias Metalúrgicas, S.A. 
Secretário:  António Alegria Coutinho 
Moreira, em representação da Tecno-
con – Tecnologias e Sistemas de Con-
trole, SA. 

NOVIDADES
Unidade Móvel de Saúde
A nossa empresa tem ao seu dispor 
uma Unidade Movél de Saúde devi-
damente equipada para desenvolver 
os serviços de medicina do trabalho, 
homologada pela DGS, de modo a      
corresponder melhor às necessidades 
de cada cliente.

Análises Clínicas
Com protocolo de cooperação com o 
laboratório AVELAB, a Biosegal, tem 
ao seu dispor nas suas instalações um 
posto de colheita de análises clínicas, 
aberto de segunda a sábado das 7h30 
às 11h00, dispondo de acordos e con-
venções com todos os sistemas públi-
cos, privados e seguradoras. 
Fonte: Biosegal

A ZONAVERDE FESTEJOU O 23º 
ANIVERSÁRIO.
  

A AECA felicita a gerência da Zonaverde 
pelo sucesso alcançado ao longo 
destes 23 anos. É um parceiro de lon-
ga data, ao qual manifestamos apreço 
pelo seu trabalho, nomeadamente 
nas áreas da formação e consultoria. 
Bem Hajam.
Foto: cedida por Zonaverde  

autorizada pela DGERT para ministrar 
formação profissional certificada.

Quem Somos
Uma empresa dinâmica, que acom-
panha a evolução do mercado           
prestando serviços de qualidade 
adaptados às necessidades dos seus 
clientes.
A nossa empresa preocupa-se em 
trabalhar de uma forma inovadora 
para apoiar as empresas nos diversos 
setores.

POLÍTICA DE QUALIDADE
A Biosegal é hoje uma referência do 
mercado na prestação de serviços 
a empresas, o reconhecimento da    
qualidade dos nossos serviços deve-
se à nossa aposta numa política de 
confiança, excelência e foco na satis-
fação dos nossos clientes, trabalhando 
para garantir as melhores soluções, 
tendo em vista a melhoria da saúde e   
bem-estar dos trabalhadores.

BIOSEGAL ADQUIRIU UNI-
DADE MÓVEL DE SAÚDE E 
TEM POSTO DE COLHEITA DE 
ANÁLISES CLINICAS NAS SUAS 
INSTALAÇÕES. 
 
A Biosegal é uma empresa de consul-
toria e serviços no âmbito da medici-
na do trabalho, higiene e segurança 
no trabalho, segurança alimentar 
(HACCP), formação profissional, audi-
torias internas da qualidade, consulto-
ria empresarial, entre outros.
Iniciou a sua atividade a 01 de março 
de 2007 e possui no seu quadro profis-
sionais experientes e qualificados nas 
suas diversas áreas de atuação, agora 
com novas instalações na Estrada Na-
cional nº227, Lugar da Relva nº503, 
em Vale de Cambra.
A Biosegal é uma empresa autori-
zada pela ACT - Autoridade para as 
Condições do Trabalho e pela DGS 
- Direcção Geral de Saúde, para os 
serviços de Segurança e Saúde do 
Trabalho, sendo igualmente entidade 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE AROUCA – AECA PRESENTE 
NA PAP DE MULTIMEDIA

 

Foi com muita honra que a AECA in-
tegrou o júri da prova de aptidão do 
curso profissional de Técnico de Multi-
média. Aos finalistas que terminaram 
os seus estudos e integram o mercado 
de trabalho e aos que prosseguem es-
tudos, desejamos muitos êxitos.

Fonte Facebook

POLISPORT – COTEC OPEN 
SHOP FLOOR 
 

«A Transformação da Cadeia de Dis-
tribuição» foi o tema em destaque do 
evento “Open Shop Floor” da COTEC, 
em parceria com o IAPMEI, com a pre-
sença do Secretário Estado da Econo-
mia - João Neves - entre outras figuras 
relevantes do nosso país.
As Open Shop Floor Sessions, di-
namizadas pela COTEC Portugal e 
pelo IAPMEI, integram a iniciativa do 
Governo “Indústria i4.0” e têm como 
objetivo, por um lado, demonstrar 

como as empresas podem adotar os 
diferentes conceitos deste novo para-
digma e, por outro, promover a par-
tilha de experiências entre os vários 
intervenientes na cadeia de valor.
Com esta iniciativa, a Polisport pro-
curou fazer o enquadramento da sua 
realidade nos novos desafios que se 
colocam a toda a indústria, mostran-
do os passos que estão a ser dados 
no sentido de adaptar e reformular 
os seus modelos de supply chain e a 
procura constante em comunicar com 
um novo estilo de consumidor através 
da implementação de uma estratégia 
relevante e atual de Marketing Digi-
tal. A par disto, foi também abordada 
a forma como a Polisport está a digi-
talizar os seus processos industriais e 
a tratar todo o processo de business 
intelligence.

Fonte: Polisport

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE BÚZIO - AECA PRESENTE 
NAS PAP.
 

Foi com muita honra que a AECA in-
tegrou o júri das provas de aptidão 
dos cursos profissionais: Técnico de 
Mecatrónica; Técnico Comercial; Téc-
nico de Soldadura e Assistente Opera-
cional. Aos finalistas que terminaram 
os seus estudos e integram o mercado 
de trabalho e aos que prosseguem es-
tudos, desejamos muitos êxitos.

A MARCA  MINDOL RECEBEU O 
PRÉMIO DE MELHOR MARCA 
DE COLCHÕES, NA XIII GALA 
DO  PRÉMIO  MOBIS

à consolidação do trabalho de anos:   
“Este Prémio só é válido com o esfor-
ço e o trabalho dos meus pais e dos 
nossos colaboradores e pelos nossos 
clientes...”No entanto, tem sido mais 
notório o aumento e notoriedade da 
marca Mindol nos últimos anos, tanto 
no mercado nacional como externo, 
tendo em 2018 consolidado e crescido 
mais de 30% só no mercado externo.
O Prémio Mobis já é atribuído há 13 
anos e reúne as marcas de mobiliário, 
arquitetura e design mais importantes 
do mercado nacional. Nesta edição, 
teve a presença na sua atribuição, do 
Presidente da Confederação do Co-
mércio e Serviços de Portugal, Eng.º 
João Vieira Lopes, do Presidente da 
AIMMP - Associação das Indústrias de 
Madeira e Mobiliário de Portugal, Dr. 
Vítor Poças e do Presidente do Con-
selho Diretivo do IAPMEI, Professor Dr. 
Nuno Mangas.

Fonte: Mindol

 

A marca Mindol recebeu o prémio 
de melhor marca de colchões, na XIII 
Gala do Prémio Mobis, que teve lugar 
em maio de 2019, no novo termi-
nal de Cruzeiros de Matosinhos. Esta 
eleição é feita por votação alargada 
à população e premiou um trabalho 
de quase 50 anos, em que a marca 
Mindol tem crescido no mercado na-
cional e internacional, com o fabrico 
de colchões, camas e outros produtos 
dedicados ao descanso.
Filipe Paiva, CEO da marca, no discur-
so durante a Gala, atribuiu a distinção 

Casa do Pão de Ló de Arouca
4540-204 Burgo - Arouca

Telef.: 256 944 246 • Fax: 256 948 300
E-mail: paodelodearouca@sapo.pt
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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.

Bruno H Gomes Arquitectura – Unipessoal, Lda. 
Arquitectura
Rua Gabriel Pinho da Cruz, 150 
3730 – 256 Vila Chã - Vale de Cambra
Telm. 916 497 731

UMA architects

Arquitetura, Engenharias, Obras  

Rua Chão da Cancela, nº111,
Borbolga
3730-271 Vale de Cambra (Gab 01)
Telm. 936325850

Manuel de Oliveira Martins, Lda
Transportes Nacionais e Internacionais de Mercadorias. 

Avenida do Vale Grande, nº1900
3730-315 Macieira de Cambra - Vale de Cambra
Telef. 256 462 868

João Brandão – Remax Colletion 
Imobiliária

Rua de Camões, nº 165 - 4540-164 Arouca

Telm. 961 354 205

Casa do Pão de Ló de Arouca
4540-204 - Burgo - Arouca • Tel. 256 944 246
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