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ao ar livre, esplanadas, etc.
Por outro lado todos os que têm segundas casas 

quer no campo quer nas praias irão ter a oportunidade 
de as transformarem em primeira habitação, utilizando 
o teletrabalho e beneficiando do melhor ambiente e do 
contacto com a natureza, livre do contágio de vírus. Irá 
ajudar a revitalizar também a nossa região com a vinda, 
ou melhor, o regresso de muitos que tinham partido à 
procura de melhores condições nas grandes metrópoles.

O sector da Construção civil começará a evoluir no 
sentido de poder avançar sem tanta mão de obra dis-
ponível para a execução das tarefas tradicionais. A cons-
trução civil já vinha denotando extrema dificuldade 
em contratar colaboradores antes da pandemia. Agora 
numa primeira fase e com o elevado desemprego pre-
visto talvez recupere, mas quando a economia retomar 
e o crescimento se fizer novamente sentir, algo terá 
que mudar neste sector. A construção em 3D já está a 
evoluir nalguns mercados como o Dubai e rapidamente 
chegará aqui à europa e a Portugal. Não tenho grandes 
dúvidas sobre isso. 

Os contactos mais proeminentes agora e no futuro 
serão as videochamadas. Existem desde o início do 
século, mas as videochamadas nunca terão sido tão 
importantes como agora: o tráfego de chamadas por 
vídeo aumentou, segundo os especialistas entre 300 e 
700%. A tendência será para continuar, agora que os 
utilizadores perceberam que plataformas como Skype 
ou Zoom são intuitivas e fáceis de usar. 

Seremos cada vez mais escravos dos ecrãs. Seja 
graças às rede sociais, aos serviços de streaming ou às 
videochamadas em grupo. Para a lista entram também 
as mensagens instantâneas, as amizades à distância, 
os jogos online e os diferentes tipos de equipamentos 
disponíveis – do telemóvel ao computador.

Teremos que nos habituar a sermos controlados 
através de cibersistemas. Numa sociedade pós-pan-
demia, haverá o risco de os governos deixarem de lado 
quaisquer objeções relativamente à violação dos direi-
tos de privacidade adquiridos antes da era da digitali-

Nesta altura de pandemia que estamos a viver toda 
a gente quer saber qual o futuro pós-pandemia. É assim 
em todas as palestras que assisto, que participo e em 
todas as conversas que vamos tendo aqui e ali.

Qual o futuro da nossa região, qual o futuro de Por-
tugal, qual o futuro da Europa no pós-covid-19?

Para muitos poderá ser a pergunta de 1 milhão de 
dólares, mas para mim penso que será um acelerar das 
temáticas que já se vinham a verificar e se vinham a 
implementar. Senão vejamos:

Teletrabalho veio para ficar? Nalgumas áreas dos 
serviços poderá acontecer mas não no grosso das em-
presas da nossa região onde impera do sector da cons-
trução, da indústria e do comércio. Algumas empresas 
de serviços irão com toda a certeza começar a testar 
este modelo que irá fazer economizar em renda dos es-
paços, na energia, na limpeza, etc. e arrastará consigo 
também o escritório virtual que dispensa um número 
elevado de metros quadrados de espaço e transfere o 
espaço de trabalho para o mundo digital. Será apenas 
necessário manter um local com salas de reuniões, por 
exemplo.

A preferência pelos novos espaços de escritórios 
será a de espaços com ar novo a circular, de preferência 
sem ar condicionado centralizado a recircular o mesmo 
ar  interno, com possibilidade mais elevada de contami-
nação.

A Arquitetura e a Engenharia também terão enor-
mes desafios pela frente nomeadamente em recon-
verter espaços fechados como edifícios em altura, 
shopping centres, etc. todos eles a funcionarem com 
espaços fechados, pouco ventilados e pouco preparados 
para funcionarem com as novas exigências por parte da 
Direção Geral de Saúde e pelo consumidor que preferirá 
outro tipo de ambiente mais saudável e mais preparado 
para evitar contaminações.

Nos novos projectos de construção a ideia passará 
por deixar mais espaço entre edifícios, por exemplo, e 
criar zonas exteriores como terraços ou jardins, os res-
taurantes e os bares terem maioritariamente espaços 

A região no
Pós Covid-19   

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.
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zação em massa. 
Seremos também alvo de Ciberameaças perma-

nentes. Segundo os especialistas, as ameaças à esprei-
ta na internet serão as mesmas de sempre, mas deverá 
notar-se um agravamento em termos de intensidade. 
Especialmente, em ambientes domésticos com pouca 
segurança informática.

A União Europeia irá incentivar a Auto-suficiência 
Europeia e a não dependência da China. A EU irá in-
centivar um diálogo sobre os sectores e as actividades 
que devem ser autónomos de um ponto de vista estra-
tégico, não dependendo de empresas ou fornecedores 
externos. O objectivo será garantir que os países são 
capazes de responder a qualquer adversidade com os 
seus próprios meios. Para isso, os governos terão de 
incentivar determinadas indústrias. É a chamada Re-
industrialização da Europa. 

Arouca e Vale de Cambra poderão beneficiar muito 
com esta medida graças à dinâmica existente por parte 
das suas indústrias e que poderão crescer muito mais e 
contar com apoios para o fazerem.

O comércio electrónico está a ser uma das princi-
pais áreas beneficiadas pela crise, antecipando-se um 
crescimento estrutural, que irá para lá do período de 
confinamento e pandemia. Para isso contribuirão as di-
ficuldades que a distribuição tradicional encontrará em 
recuperar o tempo (e terreno) perdido.

O turismo também recuperará, mas deixará de ser 
em massa, tão elevado e tão diversificado como o foi 
antes do período do Covid 19.

Arouca e Vale de Cambra têm todas as condições 
para se manterem e para se apresentarem ao merca-
do turístico, no meu ponto de vista, mas terão que se 
adaptar aos novos tempos e às novas exigências, com 
o mercado menos diversificado, mais exigente e mais 
apreciador de unidades hoteleiras de menor dimensão, 
com menos contactos sociais, boa higienização e boa 
qualidade ambiental, o que é apanágio das nossas uni-
dades hoteleiras. 

Muita força e muita coragem para todos!

Em resumo, o que o Covid trouxe, para 
além de uma grave crise de saúde e 
económica, foi um acelerar de tendências 
que já se iam notando nos últimos tem-
pos e que demorariam mais a impor-se 
não fora a pandemia atual. Arouca e Vale 
de Cambra e as suas empresas deverão 
acompanhar rapidamente essa tendência 
e a AECA tudo fará para que isso aconteça, 
estando na linha da frente a informar, a 
divulgar e a participar nos programas de 
apoio que entretanto vão surgir.
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Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal
de Vale de Cambra

José Pinheiro

Passados estes meses de absoluta incerteza, eis agora 

o grande desafio: que rumo seguir? Vamos retomar ao nor-

mal? Ou enfrentar os problemas com coragem e assumir o 

caminho para a mudança necessária e, sobretudo, que ga-

ranta retoma e crescimento?

Na nossa comunidade no geral, e no nosso mundo em-

presarial em particular, entre a industria e o comércio, an-

tevejo que sejam essas as dúvidas que, neste momento, se 

colocam aos nossos empresários. 

Em contexto de pandemia, durante o estado de emergên-

cia, investidores e gestores empresariais de Vale de Cambra 

adotaram comportamentos corajosos, mantendo a produção 

nas suas empresas e minimizando ao máximo as conse-

quências da Covid-19 e de toda a pandemia nos seus negó-

cios e consequentemente, no emprego e na vida dos seus 

colaboradores. 

O comércio local precaveu-se, mudou, acatando diretrizes 

da Direção Geral da Saúde quando as mesmas foram impos-

tas e, por outro lado, adaptando por si, a tipologia e métodos 

de trabalho e atendimento ao cliente. Foi um grande agente 

de educação e sensibilização públicas.

Posso mesmo dizer que o comportamento dos valecam-

brenses foi exemplar. E, talvez por isso, estejamos a ver o 

país ainda a colher consequências graves da situação epide-

miológica enquanto vamos tomando cuidados para não dar-

mos passos atrás e mantermos a nossa situação de relativa 

tranquilidade, quase sem sinalização de casos.

As medidas tomadas em Vale de Cambra foram planea-

das com um objetivo: fazer com que não houvesse contágios, 

salvaguardando a saúde e a segurança de todos os cidadãos. 

Nesse trabalho, e nesses momentos de aflição, preocupamo-

-nos não só com os mais vulneráveis, mas também com o 

nosso tecido económico. É ele a base da nossa comunidade, 

a chave mestra da força do nosso território.

Apontamos os rendimentos das famílias e das empresas 

como factores chave da nossa ação, e instituímos um conjun-

to de apoios ligados aos serviços de abastecimento de água 

e de saneamento, de apoios aos mais vulneráveis, de apoio 

às IPSS e agentes de Proteção Cívil, de apoio ao Comércio e à 

sua recuperação económica, com campanhas de incentivo à 

compra no Comércio Local entre outras medidas. Assim, para 

além de isentar do pagamento das tarifas de disponibilidade 

destes serviços os consumidores domésticos que apresentas-

sem uma quebra de rendimento em 30%, isentamos nos 

meses de maio e junho, o comércio, indústria e serviços, que, 

comprovadamente, tenham encerrado total ou parcialmente, 

motivado por decreto do governo, determinação legislativa 

ou administrativa ou que tenham tido uma quebra abrupta 

de faturação no mínimo de 40% em relação ao mês de fe-

vereiro de 2020.

No entendimento de que este seria o momento indi-

cado para auscultar agentes para avaliar o real impacto da 

Covid-19 no setor económico local, não hesitamos desde o 

primeiro momento em ouvir quem estava no terreno, apli-

cando em parceria com a AECA - Associação Empresarial de 

Cambra e Arouca o inquérito online para avaliar o impacto da 

pandemia na nossa economia.

Foi nesta abordagem às tecnologias de informação, e à 

COVID-19

Desconfinamento
e agora, que rumo seguir?
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era digital, que desafiamos toda a produção local a preen-

cher também um formulário online que nos permitirá ter 

no futuro, à distancia de um computador e através de uma 

ligação à internet, o registo de tudo o que é produzido e 

comercializado em Vale de Cambra. Este inventário fará com 

que o consigamos divulgar, promover e informar sobre o que 

é feito na nossa terra; as nossas mais valias comerciais e a 

nossa força industrial exportadora.

Esta recolha, ainda em tratamento, permitirá, estou certo, 

uma abordagem mais concreta, com um espírito de alavan-

cagem da nossa economia, da nossa industria, do nosso co-

mércio. Da nossa sociedade.

Estou certo e já o disse nestas linhas por mais do que 

uma vez, de que os nossos comerciantes  e industriais, irão 

mostrar a fibra de que são feitos; a sua tenacidade, a sua 

resiliência, a sua coragem e arrojo. 

Estou certo de que aí sim, teremos uma verdadeira “con-

taminação” de força e iniciativa a todo o contexto que os 

rodeia: as suas famílias empresariais, os seus colaboradores, 

conselheiros, consultores. E consequentemente, todo o Vale 

de Cambra.

Estou certo de que, uma vez mais, a aspiração e o sonho 

comandarão o reerguer da nossa economia, num trabalho 

que andará de mãos dadas entre o município, as empresas 

e toda a comunidade e que se materializará numa mudança, 

necessária, diria mesmo urgente, de crescimento e de um 

ainda maior desenvolvimento.
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dendo constituir-se esta como uma oportunidade única para 

a consolidação de Arouca no panorama regional de nacional. 

Há décadas que os nossos empresários fazem das ad-

versidades oportunidades e não se deixam soçobrar pelas 

dificuldades ou pelos caprichos de uma geografia. 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, desde sempre, um motor fulcral de de-

senvolvimento e uma pedra basilar no nosso município. 

Estou assim convicta que não deixarão de aproveitar este 

momento histórico e de, juntamente com o Município, traba-

lharem em prol da concretização visão preconizada no docu-

mento estratégico Arouca 2030: Um território coeso, inclusivo 

e sustentável, atrativo para viver, trabalhar, investir e visitar. 

Visão esta que hoje, mais do que nunca, urge implementar. 

Em prol das gerações atuais e futuras de arouquenses.

É este o pertinente e atual tema da mais recente edição 

da revista Encontros e que com duas perguntas adicio-

nais: “Retomar o normal? Ou enfrentar os problemas com           

coragem e assumir o caminho para a mudança necessária?” 

nos interpela a todos, entidades públicas ou privadas, ci-

dadãos individuais ou coletividades, a refletir sobre o futuro 

e o mundo que queremos, agora que estamos gradualmente 

a reabrir portas e a retomar a atividade e a definir uma nova 

normalidade.

No discurso que proferi recentemente aquando da ce-

rimónia de assinatura do auto de consignação da ligação 

do Parque de Negócios de Escariz à A32 referi que uma das 

lições que devemos retirar destes últimos meses é a necessi-

dade de nos reinventarmos, de procurarmos novos e dife-

rentes modos de fazer, de sermos camaleão e também chita. 

Mudança, flexibilidade e rapidez. 

Encontramo-nos num ponto crucial em termos do futuro 

do país e, consequentemente do nosso concelho, em que 

urge reinventar a economia sobre os escombros da pande-

mia, economia essa que deverá ser inclusiva, combatendo 

as desigualdades, apostando nas infraestruturas e cadeias 

logísticas, e investindo na agricultura e na floresta.

Neste Portugal futuro pós-pandemia que se está a cons-

truir, o nosso município, pela sua posição geográfica e pelos 

seus valores patrimoniais alicerçados na natureza, na floresta 

e na agricultura, poderá vir a ter um papel fundamental, po-

COVID 19

Desconfinamento
e agora, que rumo seguir?

Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal
de Arouca

Margarida Belém
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O Serviço Nacional
de Saúde

(SNS)

António Alves
Diretor-Executivo do Agrupamento de

Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga
Feira/Arouca

O Serviço Nacional de Saúde comporta a estrutura a par-

tir da qual se organiza todo um sistema que responde pela 

qualidade dos resultados em saúde do nosso país. Em termos 

internacionais, comparamos ao nível dos melhores. O SNS 

é um poderoso instrumento de coesão social, pelo caráter 

universal da sua acessibilidade e pela vocação de serviço as-

sumida diariamente pelos seus profissionais. 

Portugal, que investe cerca de 9% da sua riqueza anual 

em saúde, é um dos países mais eficientes a produzir bons 

resultados.

Uma das chaves deste sucesso tem origem na aposta 

do investimento em Cuidados de Saúde Primários, do de-

senvolvimento da medicina preventiva, da vigilância de        

proximidade às condições crónicas mais prevalentes e da 

abordagem comunitária, organizada em torno da estratégia 

de saúde pública nacional, regional e local.

A resposta nacional à propagação do vírus SARS-CoV-2 e à 

pandemia da doença COVID-19, tem constituído um dos mais 

severos desafios às estruturas de cuidados de saúde e, ao 

mesmo tempo, um teste de stresse à organização de toda a 

comunidade e à forma como esta se mobiliza, na resposta à 

situação epidemiológica e à recuperação da regularidade das 

suas atividades sociais, económicas e sanitárias.

O aparecimento dos primeiros casos em meados de mar-

ço passado marcou, na nossa região, o início de um percurso 

único, em termos da afirmação desta sensibilidade e capaci-

dade organizativa da comunidade.

Foi um momento em que todos os serviços de saúde 
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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

41

encontros

CONTACTE-NOS 
PARA OBTER UMA COTAÇÃO

BIDÕES PERSONALIZADOS
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e segurança, assim como todas as estruturas sociais e em-

presariais se reinventaram no sentido de corresponder às 

estratégias de confinamento sanitário, determinadas pela 

emergência de saúde pública. 

A organização dos cuidados de saúde para assegurar a 

contenção epidemiológica e manter afastado o ponto de 

rutura da capacidade hospitalar, de resposta aos casos mais 

agudos foi, de imediato, acompanhada por um profundo sen-

timento de solidariedade, disponibilidade e cooperação por 

parte de toda a população e em particular dos empresários.

Foram criadas estruturas específicas para os circuitos 

dedicados a doentes COVID-19, assim como equipas dedica-

das ao acompanhamento das populações mais vulneráveis, 

como os idosos e pessoas com multimorbilidade.

Este processo de envolvimento social, teve como pivots 

da organização comunitária as autarquias e as suas estrutu-

ras de apoio à rede social que, articuladas com os serviços 

de saúde, mobilizaram todas as instituições e empresas, as-

segurando de forma generosa e em muitos momentos-chave 

o fornecimento de equipamentos fundamentais à proteção e 

segurança dos utentes e profissionais.

Na fase da retoma da atividade, as autarquias e os em-

presários desdobraram-se em iniciativas de esclarecimento 

e capacitação, fruto de rotinas organizativas que se têm         

revelado determinantes para a qualidade dos resultados    

obtidos e que serão muito necessárias na resiliência que se 

exige, em face da incerteza quanto ao horizonte temporal 

que teremos de gerir.

As taxas de incidência no nosso território têm-se man-

tido, até ao momento, abaixo da média da região norte e 

do país.

Sabemos, no entanto, que os nossos desafios estão longe 

de se restringirem aos da contenção epidémica. Os próximos 

tempos, serão pródigos em contactos não presenciais e em 

rotinas de afastamento social, conjugados com a estagnação 

económica, desemprego e fragilidade. Serão mais evidentes 

os desequilíbrios de natureza pessoal, familiar e comunitária.

Mais do que nunca, somos convocados a refletir e a agir 

enquanto cidadãos, sobre a construção de estruturas e inicia-

tivas de humanização e consolidação do tecido social, não 

apenas ao nível nacional, mas principalmente ao nível local 

e à escala do nosso vizinho.

Os empresários que, diariamente, confirmam a sua sensi-

bilidade para a importância das comunidades saudáveis, que 

acompanham as estatísticas nacionais, não deixarão, esta-

mos certos, de participar localmente nos desafios sociais e 

humanos que nos serão colocados.
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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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O novo
normal

Ilídio Paulo Leão Soares Ferreira
Médico, assistente graduado de Saúde Pública

Delegado de Saúde no Agrupamento de
Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga I

Feira/Arouca

A COVID-19 é a doença causada pela infeção pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença pode manifestar-se por 

sintomas respiratórios, nomeadamente, febre e/ou tosse e/

ou dificuldade respiratória, podendo também existir outros 

sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores no corpo, 

dor de cabeça, e, com menor frequência, náuseas/vómitos 

e diarreia. Pode também cursar de forma assintomática ou 

com sintomas muito discretos.

Quanto às vias de transmissão, estas podem ser por con-

tato direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzi-

das quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que 

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas (menos de 2 metros), ou por 

contato indireto: contacto das mãos com uma superfície ou 

objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a 

boca, nariz ou olhos. 

Em Portugal, após uma vaga inicial de casos seguiu-se 

o confinamento, o número de casos diários diminuiu e os 

serviços de saúde não ficaram saturados.

Com o desconfinamento, que poderá ter sido confundido 

por alguns, com o regresso ao antigo “normal”, assistimos, 

infelizmente a um recrudescimento do número de casos em 

todo o país e não apenas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Assim sendo, desconfinamento significa não um regresso 

à normalidade, mas sim um necessário retomar da atividade, 

com respeito por algumas regras bastante simples, acessíveis 

e eficazes.

De entre essas regras podemos elencar, desde já, o dis-

tanciamento físico, a utilização de máscaras e a desinfeção 

frequente das mãos bem como das superfícies. Gostaria de 

destacar, porém, dois pontos críticos, que não têm porventu-

ra merecido tanta atenção por parte dos trabalhadores e/

ou empregadores e que são frequentemente identificados 

como associados a risco de transmissão em contexto labo-

ral, são eles: as deslocações de e para o local de trabalho 

e a partilha de espaços pequenos para fazer as refeições e 

sociabilizar.

As soluções para estes pontos críticos são, também elas, 

simples. Basta a utilização de máscara e o respeito pela 

lotação atualmente permitida nos transportes (exemplo: 

uma carrinha de 9 lugares pode agora transportar apenas 

6 pessoas). Já quanto ao espaço e tempo de refeições/so-

ciabilização, a implementação de medidas desfasamento 

de horários evitando assim a concentração de trabalhadores 

nesses espaços e/ou o aumento da área física disponível 

para o efeito, podem revelar-se bastante eficazes.

Arouca, à data de 06/07/2020, conta com um acumu-

lado de 53 casos positivos, dos quais 42 já recuperaram e 6 

estão ainda ativos, há ainda a lamentar 5 óbitos.

A taxa de incidência da doença no concelho de Arouca é, 

atualmente, de apenas 2,53 casos por cada 1000 habitantes, 

valor que sobe para 4,11 em Santa Maria da Feira e para 4,97 

na Região Norte, já no contexto nacional, a taxa global que 

se verifica é de 4,27 casos por cada 1000 portugueses.

De louvar medidas como aquelas envidadas pela Câmara 

Municipal de Arouca, nas quais tive o prazer de colaborar, 

refiro-me aos ciclos de sessões de esclarecimento, online, 

subordinados ao tema “Preparar o Regresso: Medidas de In-

centivo e Normas de Segurança” em que foram abordados 

os vários setores da atividade económica, privilegiando o 

debate e o esclarecimento, tornando assim possível um des-

confinamento informado e um regresso ao “novo normal”.

Não restam agora quaisquer dúvidas 
de que enquanto não estiverem dis-
poníveis uma vacina eficaz ou um medi-
camento capaz de tratar etiologicamente 
esse agente viral, viveremos num “novo 
normal”.



13

encontros

A evolução da
pandemia COVID-19

Pedro Azevedo Ferreira
Médico de Saúde Pública
Delegado de Saúde Coordenador
do ACES Aveiro Norte

A evolução da pandemia COVID-19 criou um conjunto de 

dificuldades que se repercutiram no sistema de saúde, assim 

como em todos os sectores da sociedade.

Estas dificuldades constituíram um desafio particular para 

as empresas que, ao abrigo dos quadros legais e normativos 

vigentes, tiveram de implementar um vasto conjunto de 

alterações ao seu funcionamento, de forma a continuarem 

a desempenhar as suas actividades em segurança, desde a 

elaboração de planos de contingência e adopção de medidas 

de carácter higio-sanitário, à implementação de modelos de 

organização do trabalho com o intuito de promover o distan-

ciamento social.

Apesar de existir uma grande incerteza relativamente à 

evolução da pandemia, que será certamente condicionada 

pela própria evolução técnico-científica que expectavel-

mente nos permitirá lidar com este problema com um con-

junto de recursos mais alargado, existem aspectos que se 

constituirão como “regras” no futuro e que assentam em 

três medidas principais: o distanciamento social, as medi-

das de etiqueta respiratória (e a utilização complementar de  

equipamentos de protecção individual), e a lavagem e de-

sinfecção frequente das mãos.

Neste sentido, as empresas têm um papel fundamental 

não só na promoção de ambientes de trabalho seguros para 

todos os seus colaboradores mas também na possibilidade 

de contribuírem para a capacitação dos trabalhadores, na 

implementação destas medidas simples mas que, no seu 

conjunto, se constituem como as mais efectivas no combate 

à disseminação da infecção. É fundamental que estas medi-

das sejam implementadas não só em ambiente laboral, mas 

que se tornem, também, hábitos efectivos na população 

e no dia-a-dia. Neste trabalho de educação para a saúde, 

destaca-se o importante papel que os serviços de segurança 

e saúde no trabalho podem desempenhar no auxílio à im-

plementação destas medidas.

Importa também salientar a necessidade de fomentar a 

adopção de comportamentos seguros por parte dos colabo-

radores, não apenas durante os tempos de trabalho efectivo, 

mas também durante os períodos de pausa e nos transportes 

de e para o local de trabalho.

Apesar de todas estas condicionantes, 
a pandemia permitiu-nos alguns avanços 
nos modelos de organização do trabalho 
dos quais destaco o recurso ao teletra-
balho e a flexibilização no desfasamento 
de horários, que podem constituir-se no 
futuro como vantagens competitivas para 
as empresas e para os colaboradores.
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Empresas e Empresários
Respostas às nossas questões

Covid 19 - Desconfinamento
E agora, que rumo seguir?

Eis o grande desafio: Retomar o normal? Ou enfrentar os problemas com coragem e assumir o 
caminho para a mudança necessária?

A pandemia afetou todos os sectores da economia. Num curto espaço de tempo, ficamos sujeitos 
às adaptações necessárias… implementação de plano de contingência mediante novas normas. 
Trouxe novos desafios. 

Neste âmbito a AECA convidou os empresários dos diversos setores de atividade a partilharem 
as suas experiências sobre esta nova era, uma realidade para os próximos tempos. 

Retratamos o impacto da pandemia na economia local e partilhamos estratégias, experiências 
e boas práticas.

Objetivo:
Sobreviver para
depois prosperar

Nuno Campos
Footies

Depois de dois meses encerrados por força do estado de 
emergência e, posteriormente com a tímida retoma da ativi-
dade, só temos um objetivo: “tentar sobreviver”. 

Os sinais para o futuro não são animadores tendo em 
conta a forte possibilidade de haver uma segunda vaga do 
surto de Covid-19, assim como da crise económica que o país 
começa a atravessar, cujos efeitos ainda não são muito vi-
síveis, pelo menos na zona na qual estamos inseridos.

Contudo, com estes tempos de incerteza, somos forçados 
a repensar os nossos modelos de negócios, tendo em conta 
a espectável perda de receita. No nosso caso em concreto, 
o que temos delineado como plano estratégico para o fu-
turo, baseia-se na redução de custos fixos, em renegociar 
os prazos de pagamento para evitar o estrangulamento da 

tesouraria, apostar no mercado digital como possibilidade 
de obter rendimentos extraordinários, bem como em diver-
sificar a oferta de produtos, por forma a abranger um novo 
público-alvo. 

Temos a convicção de que o futuro do 
nosso tecido empresarial está dependente 
da capacidade das empresas em atrair novos 
clientes. Assim, achamos que no curto prazo 
as empresas devem adotar medidas para 
sobreviver ao presente e, simultaneamente, 
começar a definir estratégias para que possam 
prosperar no futuro.
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Gestão em tempos
de pandemia

José Paulo Martins da Silva
Presidente do Conselho de Administração

do Grupo JPM

Caros membros e amigos da AECA,

Partilho convosco esta reflexão, num enquadramento so-

cial e económico inimaginável há um ano atrás. Ninguém 

equacionaria, no início de 2020, que estaríamos agora a lidar 

com um desafio social e económico como o que nos é trazido 

pela pandemia da Covid-19.

Toda a preparação do ano de 2020 efetuada pelas em-

presas foi colocada em causa, com o aparecimento de um 

desafio como nunca enfrentámos na nossa geração, colo-

cando à prova a resiliência e criatividade dos empresários e 

gestores, na procura de soluções que garantam a sustentabi-

lidade das empresas e da economia em geral.

No Grupo JPM, assumir antes de mais que temos uma    

responsabilidade inalienável para com os nossos clientes, 

parceiros, colaboradores e sociedade em geral, de lutar con-

tra as adversidades. Esta atual, trazida pela pandemia, não é 

diferente e assim sendo, estamos a endereçar todos os es-

forços para ultrapassar esta fase difícil e complexa, pois só 

assim poderemos continuar a contribuir para o desenvolvi-

mento económico-social da região e do país. 

Abrandar ou parar a atividade da empresa foram opções 

por nós relegadas para a última posição, sendo a nossa mo-

tivação primeira a de enfrentar o desafio colocado pela pan-

demia através de uma contínua crença nos nossos clientes 

e em nós próprios. Assim, continuamos a trabalhar promo-

vendo as decisões que dão apoio à sustentabilidade da em-

presa, ao seu crescimento futuro e à manutenção dos postos 

de trabalho evitando, com sucesso, o recurso a mecanismos 

de lay-off que iriam enfraquecer a capacidade de responder 

aos clientes e a motivação dos colaboradores.  

A par e sempre como prioridade, garantimos a saúde e 

segurança da nossa equipa, essencial para a continuidade da 

atividade da empresa. A preparação atempada e ponderada, 

antes da entrada comunicada do vírus em Portugal, quando 

esta já se antecipava como uma forte possibilidade, tornou-

se fundamental para uma gestão estruturada do primeiro 

impacto causado pelo vírus. Muito antes do aparecimento do 

primeiro caso em território nacional, o grupo JPM já possuía 

os seus planos de contingência devidamente estruturados, 

com uma definição clara não só dos mecanismos de proteção 

contra a propagação do vírus, mas também de mitigação dos 

riscos económicos e financeiros trazidos por este enquadra-

mento adverso. Foi esta preparação previamente estruturada 

que nos permitiu até agora ultrapassar esta crise sem pre-

cedentes, salvaguardando em todos os momentos a saúde e 

segurança da nossa equipa.

Estou seguro de que após a tempestade virá a bonança, e 

que as boas empresas sairão desta crise fortalecidas e, talvez 

até, melhor preparadas para adversidades futuras. É por isso 

que temos o nosso olhar colocado no futuro, tomando hoje 

as decisões necessárias para melhor preparar o amanhã. 

A manutenção do investimento, o qual tem sido contí-

nuo ao longo dos anos, na capacitação da empresa nas suas 

várias dimensões, seja da infraestrutura, da tecnologia e 

também dos recursos humanos, tem sido um dos princípios 

orientadores da nossa estratégia, pois acreditamos que só 

assim garantiremos a sustentabilidade e o futuro duradouro 

da organização. É por isso que, mesmo com o aparecimento 

dos desafios sociais e económicos trazidos pela pandemia, 

decidimos manter inalterado o plano de investimentos 

traçado para o ano de 2020, com uma aposta significativa 

na expansão e modernização do nosso parque de máquinas 

e no desenvolvimento da nossa capacidade de resposta às 

necessidades do mercado. 

Os tempos que se avizinham não se afiguram fáceis para 

a nossa economia e para a sociedade em geral. Cabe-nos a 

nós empresários e empreendedores, possuir a coragem para 

lutar pelo futuro. Será com as empresas, pilar estrutural da 

economia e da sociedade, que será criada a inovação e o 

valor que transformaram a sociedade do futuro.
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Medicina e
Segurança no Trabalho

Rui Sousa
CO-CEO / Diretor de Operações

Medimarco

A Medimarco, empresa de referência prestadora de 
serviços de Medicina e Segurança no Trabalho, com mais de 
20 anos de experiência no mercado, deparou-se com uma 
realidade nova da Covid 19 que nos afeta a todos de dife-
rentes formas, quer sejamos do comércio, da indústria, da 
restauração ou de qualquer outra atividade profissional.

Ainda assim o espírito solidário dos portugueses e a ex-
celência dos profissionais de saúde estão a fazer a diferença 
e estamos a ganhar umas das mais importantes batalhas da 
nossa vida.

Na Medimarco não baixamos os braços, e apoiando-nos 
no profissionalismo de todos os colaboradores, não só foi pos-
sível não interromper o normal funcionamento dos nossos 
serviços como também não deixamos nunca sem resposta 
todos aqueles que em nós confiam a sua saúde e segurança.

Numa altura de retoma laboral progressiva, a Medi-
marco preocupou-se sempre em estar lado a lado com os 
seus parceiros e clientes, apoiando-os, desenvolvendo várias 
campanhas e iniciativas, e informando-os constantemente 
sobre procedimentos necessários a cumprir e implementar 
nas suas atividades profissionais.

É neste sentido que nasce a Campanha Regresso Seguro, 
um projeto de responsabilidade social que agrupa várias 
atividades e iniciativas com o intuito de bem informar todos 
aqueles que mais precisam: 

• Banco de Dados de fornecedores de equipamentos de 
proteção individual

• Disponibilização de Material de Apoio (cartazes, docu-
mentos explicativos, planos de contingência...)

• Testes COVID 19
• Vídeos Explicativos sobre a COVID 19 • Criação do Formu-

lário “Diga-nos o que precisa”
• Criação de conteúdo e divulgação de informação através 

das Redes Sociais, Rádio e Jornais Locais.
• Certificação de espaços comercias com o Selo Regresso 

Seguro
A Medimarco comprometeu-se a certificar espaços co-

merciais com o Selo Regresso Seguro que garante o cum-
primento de todas as orientações e obrigações legais de 
segurança.

Enquanto entidade de medicina e segurança no trabalho, 
sentimo-nos sempre na obrigação de fazer mais por quem 
nos procura, acreditando que conseguimos contribuir para 
uma retoma mais segura e consciente ao trabalho.

Continuamos e vamos continuar sempre completamente 
disponíveis para o ajudar e esclarecer todas as suas dúvidas.

Este regresso seguro depende de todos, e Juntos Con-
seguimos!

Medimarco, consigo em todas as vertentes da sua vida!
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Abraçar a mudança,
ajustar e adaptar...

Paulo Coutinho
Agência Coutinho

Considerando que o turismo é uma dos setores que vive 

da globalização, depende de imensos fatores externos para 

além dos internos, alimenta-se da liberdade de movimentos, 

entre diversos países e regiões, em que a paz, a estabili-

dade, a confiança e a segurança são vitais para estimular a 

procura e poder desenvolver a oferta. Considerando ainda o 

enorme efeito multiplicador, dos maiores que há registo, que 

distribui riqueza, corrige assimetrias de classes e estimula a 

diversidade, o Covid 19 que levou a uma crise sanitária sem 

precedentes impelindo a confinamentos, fechos de fronteiras 

e vivência isolada das comunidades, representa um enorme 

desafio, um embate nos negócios do setor significativo para 

o qual ninguém poderia estar preparado. Assim, as minhas 

empresas não foram imunes a este embate, sendo que 

não existe mais um regressar ao antes, ao normal que co-

nhecíamos, e só resta um novo caminho, abraçar a mudança, 

ajustar-se, adaptar-se de todas as formas com vista a manter 

o funcionamento da empresa, honrar compromissos com for-

necedores, manter recursos humanos em condições dignas e 

aportar todas as ferramentas e atitudes para criar a confiança 

e segurança aos viajantes. Segurança nos espaços, na equi-

pa, no produto, na gestão da empresa, o serviço. 

Tal como referia Darwin, “não é o mais forte que sobre-

vive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta 

às mudanças”. 

 Porém, este setor tão importante para as economias e 

para ambiente social mais equilibrado, já demonstrou grande 

capacidade de sobreviver às adversidades, já provou ter uma 

capacidade de retoma rápida, mesmo após os piores ambi-

entes de destruição de espaços, que este inimigo invisível, 

destrói de forma abrangente, mas não ataca direto os re-

cursos naturais e nem os materiais ou espaços construídos 

para o turismo, e sendo a esperança o grande motor da vida, 

acredita-se que, com foco, resistência, insistência, persistên-

cia, disciplina e ética se ultrapassará esta fase. Pelo meio, 

claro está, perdem-se vários, mas ajustam-se fornecedores, 

concorrentes, produtos, serviços, motivações e clientes e 

quem conseguir ultrapassar só poderá usufruir de melhor 

ambiente de negócios e social. 

 

 

Juntos somos mais fortes.

Como qualquer problema este é um perío-
do rico em aprendizagem, um grande mestre 
para as filosofias orientais, pois só os grandes 
desafios nos permitem bem evoluir e melhor 
contribuir para a comunidade e para o país. 
Agora não é mais tempo de queixume, agora 
é hora de arregaçar as mangas e reconstruir 
de forma consciente e no alcance da sustenta-
bilidade. 
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Adaptar a uma
nova realidade...

Luís Filipe Maia
Quinta Vilar e Almarde

Os tempos adivinhavam-se de sucesso. Depois de mais 

um forte e estratégico investimento que visava o aumento 

do número de visitantes ao nosso empreendimento hote-

leiro, - no qual fora aumentada a capacidade dos quartos, 

implementada uma renovada sala de refeições e lazer, as-

sim como a remodelação de todos os espaços interiores e 

quartos já existentes – tudo parou e sem certezas de retoma. 

O ano que começara era já de grande expectativa e ga-

rantia que tudo iria correr como previamente projetado. Os 

primeiros resultados começaram a aparecer nos primeiros 3 

meses do ano de 2020. Mas, de repente, o mundo mudou. 

Temeu-se o pior para o setor hoteleiro (no geral) ainda que, 

na altura, não houvesse ainda uma grande clareza no que 

diz respeito ao real impacto que a pandemia poderia vir a 

provocar nas empresas mais pequenas do universo da hote-

laria e do turismo. E é esse novo paradigma que enfrentamos 

de momento: é notória a preferência de muitos turistas por 

espaços mais alternativos, um tanto ou quanto isolados e 

em lugares do interior do país, longe dos grandes centros ur-

banos e da grande aglomeração social. Espaços em contacto 

com a natureza, onde turistas podem aproveitar os seus dias 

de férias ou fins de semana em família ou amigos longe dos 

grandes focos de propagação viral. 

Contudo, todo o cuidado continua a ser pouco. Tivemos 

que nos adaptar a uma nova realidade quer em termos co-

municacionais – principalmente em questões de informação 

e sensibilização para com os nossos hóspedes -, quer em 

termos de oferta de serviço que, naturalmente, passou a ser 

ainda mais rigoroso nomeadamente em questões higiénicas. 

Seguindo todas as normas aplicadas pela Direção Geral de 

Saúde, cumprimos com rigor as mesmas, adaptando-as à re-

alidade das nossas operações.

Sendo ainda prematuro avançar com resultados concretos 

sobre toda esta nova adaptação a todo uma nova forma de 

estar, podemos no entanto prever que muitas das normas 

aplicadas irão certamente prevalecer para futuro, pois serão 

sem dúvida mudanças positivas que nos irão certamente 

proteger ainda mais e alterar positivamente comportamen-

tos e hábitos passados.

 

Não descurando todo o impacto negativo que a pan-

demia veio impor ao setor e, tendo noção das dificuldades 

que poderíamos vir a passar, conseguimos gerir bem toda 

a situação e adaptarmo-nos à “nova normalidade”. Foram 

três meses difíceis mas, ao mesmo tempo, foram meses de 

grande preparação e estratégia com vista à preparação para 

toda esta nova realidade.

Embora o setor esteja bastante debilitado 
com todo este impacto causado, acredito que 
a partir de janeiro de 2021 a procura começará 
a subir podendo, nessa altura, começar-se a 
pensar numa retoma de toda a atividade em 
pleno.
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A situação que vivemos atualmente devido à pandemia 

COVID-19 é totalmente inesperada. Uma crise desta natureza 

provoca sentimentos de insegurança e incerteza. Foram estes 

sentimentos que observamos nos primeiros momentos após 

o confinamento, havendo o receio de escassez/rutura na 

cadeia de abastecimento de produtos alimentares e outros 

produtos essenciais.

A pandemia que assola o planeta vem reforçar a im-

portância fulcral da relação de parceria com fornecedores. A 

importância de unir forças, criar relações de confiança e de 

partilha. Na essência, passarmos, efetivamente, de relações 

com fornecedores, para relações de parceria, no mais pleno 

sentido da palavra.

A construção de um bom relacionamento entre fornece-

dor e cliente, como um ponto-chave e uma mais-valia para a 

sobrevivência e (re)construção de um melhor futuro, no qual 

Unir forças,
criar relações
de confiança

Henrique Sousa
Adriano Sousa & Filho, Lda.
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Do lado do consumidor, a procura da segu-
rança, a consciência pessoal e foco no bem-
-estar individual, o consumo digital – teletra-
balho, lazer virtual, compras online.

Do lado das empresas, é imperativa a ca-
pacidade de adaptação e até antecipação 
perante constante mudança, o envolvimento 
com a sociedade, assim como o salto para a 
digitalização: o canal online, a desmateriali-
zação de processos e o trabalho à distância.

todos estamos empenhados.

As presentes e futuras relações a criar, em áreas como a 

nossa, devem estar assentes em verdadeiras parcerias. Na 

vida pessoal, como nas empresas, há uma verdade transver-

sal: os resultados serão mais rápidos, fortes e consolidados se 

tiverem por base um trabalho em equipa de forma conser-

tada e focada num objetivo que tem de ser comum e gerar 

situações de win-win.

As empresas não voltarão ao que conhecíamos antes da 

pandemia, mas usarão essa crise para se reinventarem para 

serem mais resilientes, adaptando os seus modelos opera-

cionais ao ‘novo normal’.

Ao focar-nos na segurança dos clientes (colaboradores 

e fornecedores), expandimos de imediato o serviço de en-

tregas gratuito ao domicílio, garantindo bens essenciais 

em tempo útil a todos os clientes, em particular aos mais 

vulneráveis. Para os que visitam a loja, seguimos as indi-

cações da DGS, nomeadamente no que diz respeito à lotação 

máxima, ao distanciamento entre pessoas, à higienização de 

mãos e equipamentos, à colocação de barreiras, assim como 

à utilização de máscara. As mesmas indicações foram segui-

das relativamente aos nossos colaboradores, com a adição 

de medições de temperatura à entrada, assim como desin-

feção de equipamentos na loja e nas viaturas de distribuição.

Ainda que não seja certa a duração da pandemia, é certo 

que a alteração de mentalidades e práticas veio para ficar.

As empresas têm quatro estágios para fazerem a tran-

sição: preparar, responder, reentrar e reimaginar. E a reen-

trada vai concentrar-se na força de trabalho, na proteção de 

pessoas e ativos, além de adaptações no estilo de trabalho.

Estamos a repensar as nossas operações e a capacidade 

da nossa infraestrutura, que vai estar alinhada com o atendi-

mento de pedidos online e que nos vai levar a consolidar a 

nossa logística.

Sendo que o foco principal, a curto prazo, assenta na 

manutenção da nossa tesouraria, não podemos esquecer o 

crescente peso (embora obviamente necessário) da respon-

sabilidade social – sinal dos novos tempos – e que sempre 

nos guiou. Teremos a responsabilidade de continuar a ser 

relevantes, socialmente responsáveis e mais atentos.
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Covid-19
Agora o desafio...

José Soares
Adega Soares

Em pouco mais de quatro meses, a pandemia da            
COVID-19 atingiu de forma dramática o Turismo em Portugal.

Por causa do novo coronavírus, diversos setores foram 
obrigados a fechar portas, e a indústria da restauração não 
foi exceção. Uns enviaram os funcionários para casa com 
parte do ordenado. Outros adaptaram o negócio. Outros pas-
saram a confeccionar e vender refeições em serviço de take 
away e de entrega ao domicílio.

2020 vai ser marcado pela redução de receita e o encer-
ramento de muitas pequenas e médias empresas. 

No caso da Adega Soares, adaptamo-nos à situação que 
estamos a viver. Reforçamos o serviço de take away. Usa-
mos a estratégia de lay-off.

Implementamos todas as medidas de higiene e proteção 
conforme as orientações da Direção Geral de Saúde, para se-
gurança e confiança dos funcionários e clientes, cumprindo 
as regras impostas.

Higienização máxima dos equipamentos, seguindo as 
normas, por exemplo os talheres são embalados individual-

VISTA PARQUE
Restauração e Actividades Similares,

Unipessoal, Lda.

mente, temos dispensadores de gel desinfetante nos pontos 
estratégicos para o serviço e clientes. Sugerimos a marcação 
prévia.

O nosso cliente pode sentir-se seguro e confiante em fre-
quentar a nossa casa.

Cada dia que passa evoluímos e adaptamo-nos.
Temos um espaço bem arejado, uma boa circulação de ar 

com três portas e três janelas abertas.
Na nossa esplanada existem três portas com sentido de 

circulação de entrada e saída distintos. Também para haver 
uma maior segurança no serviço e evitando ajuntamentos, 
abrimos as três portas da esplanada, uma porta para cada 
serviço de take away.

É possível manter a economia a funcionar, sem colocar 
em risco a saúde de todos, desde que todos sejamos respon-
sáveis. Não podemos desistir. A resiliência é a palavra de or-
dem. Outrora Já existiram crises e vão existir mais no futuro. 
Há grandes desafios e concerteza muitos problemas, mas 
também há novas oportunidades. Fiquem bem.
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Pandemia Covid-19

Gisela Camisão
Gisela Camisão - Soc. Unipessoal, Lda.

A pandemia da Covid-19 tem produzido impactos sociais 
e económicos sem precedentes nas nossas vidas, colocando 
a economia e empresas em recessão. Como é sabido, o Novo 
Coronavírus veio mexer com toda a população a nível mun-
dial, desde o isolamento social, fecho de escolas, comércio e 
interrupção da produção industrial. 

Partindo-se do princípio de que não há economia sem 
saúde e não há saúde sem economia, torna-se difícil res-
ponder aos desafios colocados pela pandemia, isto porque, 
como forma de proteção individual da saúde de cada um, 
vemo-nos perante uma paralisação do consumo e uma con-
sequente quebra da produção. 

As pessoas deixaram de sair às ruas e passaram a consu-
mir menos, deixaram de sair até mesmo para trabalhar (recor-
rendo a maior parte das pessoas ao teletrabalho) e cortaram 
em tudo, menos nos bens de primeira necessidade, no geral 
as pessoas cortaram naquilo que lhes era prescindível. 

O empobrecimento das famílias com a perda salarial 
devido a situações de layoff e o possível aumento do desem-
prego, leva à retração do consumo e isto torna-se um ciclo 
vicioso muito mau. Infelizmente não é forçosamente preciso 
ser um génio para nos apercebermos dos impactos socio 
económicos que todas as restrições vividas por conta desta 
pandemia terão a curto prazo. Receio que o desequilíbrio 
económico e social, como o desaparecimento de algumas 
empresas e do aumento significativo do desemprego, tenha 
um impacto negativo acrescido sobre a economia e claro, 
consequentemente, sobre todos nós. 

O setor do calçado, como qualquer outro setor não essen-
cial para o nosso dia-a-dia, vai acabar por ser afetado porque 
vende e produz menos, devido a um grande decréscimo no 
total das encomendas, sendo que, algumas empresas deste 
ramo podem mesmo chegar a um cenário financeiro caótico 
por falta de liquidez. 

Perante esta realidade, algumas empresas serão força-
das a minimizar gastos e consequente corte no número de 
colaboradores para conseguirem sobreviver. Seremos então 
obrigados a uma restruturação e consequente adaptação a 
novos desafios.  

Todos temos de ajudar a economia nacional de forma 

segura, e a meu ver, o ideal seria retomarmos a nossa vida 
social e laboral de forma natural, utilizando equipamentos 
de proteção individual, como principal forma de nos prote-
germos e assim conseguirmos combater este vírus invisível. 

Infelizmente não sabemos quanto tempo a pandemia e 
os seus efeitos restritivos irão durar. Contudo, as crises são, 
momentos para adotarmos novas regras e novas visões 
quer a nível pessoal, quer profissional, e que consigamos ti-
rar ensinamentos de forma a que as próximas crises sejam 
menos dramáticas e os seus impactos menos profundos e 
duradouros.

Malhadoura - Lote 1B    Santa Eulália
4540-535 Arouca
Tel 256 944 725
E-mail    geral@fonteseribeiro.pt
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As farmácias, pela sua acessibilidade e ampla distribuição, 
estiveram desde o início na linha da frente no combate da 
epidemia, estando particularmente expostas ao novo Coro-
navírus COVID-19. 

A pandemia afetou todos os sectores da economia e a 
farmácia não é exceção. Num curto espaço de tempo, tive-
mos que adaptar o nosso layout de atendimento, assim 
como, avaliar e atualizar o plano de contingência mediante 
novas normas. Trouxe novos desafios, garantir stock de bens 
essenciais de combate à pandemia, como álcool gel, más-
caras, luvas, revelou-se uma luta difícil, responder com base 
científica a todas as dúvidas colocadas pelos utentes por for-
ma a espalhar a informação correta para evitar o medo cria-
do por mitos em torno deste novo vírus. Os doentes crónicos 
tiveram maior dificuldade e receio em recorrer aos centros 
de saúde e hospitais e foi na farmácia que encontraram a 
segurança e o apoio que necessitavam, nomeadamente na 
dispensa de medicamentos a crédito para dar continuidade 
ao tratamento, seu aconselhamento, e sinalizando situações 
de risco a ser avaliadas pelo médico. 

Apesar de todas as dificuldades conseguimos superar esta 
fase sem nunca descurar a segurança da população. Para ga-
rantir que não saíssem de casa, implementamos o serviço 
de entrega de medicamentos ao domicílio via CTT.  Para que 
estivessem menor tempo possível na farmácia divulgamos 
e melhoramos o nosso serviço de encomendas à distância 
(reservas online: via Facebook, Whatsapp, telefone, email) 
proporcionando um atendimento mais rápido e seguro. Este 
serviço passou a ser primordial, contamos recorrer a novas 
tecnologias de forma a melhorá-lo e torná-lo mais intuitivo 
para o utente. Queremos que o serviço chegue a todos e não 
apenas aos meus jovens ou utentes com maior aptidão para 
as tecnologias. 

Muitos doentes de risco tinham como rotina habitual, ir ao 
hospital levantar a sua medicação. Com a pandemia, passa-
mos a dispor do serviço gratuito de dispensa de medicamen-
tos hospitalares, evitando assim deslocações desnecessárias 
e reduzindo o custo de deslocação para o utente, assim como 
os seus riscos associados. Esperamos que o sucesso deste 
serviço seja reconhecido pelo ministério da saúde por forma 

Covid-19
Agora o desafio...

M. Eduardo Matos Melgueira
Farmácia Matos

a dar continuidade do mesmo e alargar a outro tipo de medi-
camentos que apenas são dispensados nos hospitais. 

Entramos numa nova era, e esta será a nossa realidade 
para os próximos tempos, até que haja uma vacina ou trata-
mento eficaz e assertivo para o COVID-19. A prevenção é a 
melhor forma de combater esta pandemia sendo a respon-
sabilidade partilhada por todos. Perante isto, cabe à farmácia 
relembrar e reforçar junto da população as medidas de pre-
venção de forma a todos combatermos este vírus.

Desde há 90 anos que a missão da nossa 
farmácia é prestar o melhor serviço na dispen-
sa de medicamentos e outros produtos, pro-
movendo a saúde junto da nossa população, 
propósitos esses que se tornaram ainda mais 
relevantes nesta era de pandemia.
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Retomar o normal?

Jorge Pereira
Digitalgreen/Zonaverde

Retomar o normal? Ou enfrentar os problemas com co-
ragem e assumir o caminho para a mudança necessária?

Não devo ser o único a pensar que depois do que acon-
teceu nos últimos meses nada vai ser como antes, com toda 
a certeza vai existir um “antes do COVID” e um “Depois do 
COVID”- Um novo AC/DC!

Quase todas as pessoas tomaram consciência que depois 
do que se passou com esta pandemia não vai ser possível 
fazer tudo o que fazíamos exatamente da mesma forma, nos 

empregos, nas atividades domésticas, na educação dos fi-
lhos, no desporto, nas atividades culturais, etc e isso não é 
um fenómeno que vai acontecer só em Portugal ou só na 
Europa, está a acontecer no mundo inteiro.

Esta crise sem precedentes, que ainda não tem o fim à 
vista, afeta pessoas de todo o mundo independentemente 
das suas crenças, do seu nível económico da sua profissão 
ou da cor da pele e vai ter muitos efeitos nefastos principal-
mente para as pessoas mais vulneráveis (que existem um 
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Espero que não demore muito a passar esta 
crise e também espero que as coisas positivas 
a que assistimos não sejam esquecidas e que 
possamos evoluir e crescer de forma susten-
tável.

18

pouco por todo o mundo).
Como época de mudança que é, é também uma época 

de oportunidades para os empreendedores, para as empre-
sas e para as pessoas, que rapidamente tiveram que mudar o 
paradigma do “status quo”, das rotinas e do fazer tudo quase 
sempre da mesma maneira, para uma forma muito diferente 
de funcionar, trabalhar a partir de casa, ter aulas em casa, 
dar aulas em casa, fazer coisas diferentes, deixar de fazer 
algumas coisas que também eram importantes.

Nos últimos três/quatro meses fizeram-se coisas impen-
sáveis e que no início deste ano jamais pensaríamos ser pos-
sível fazer. Exploraram-se tecnologias existentes para fazer 
reuniões online, para dar aulas e formação à distância, para 
fazer concertos online e para fazer em casa o trabalho que 
habitualmente se fazia nas empresas, foram criadas imensas 
soluções digitais, o comércio online cresceu imenso e passou 
a ser uma realidade para muitas empresas, enfim aconteceu 
tanta coisa e, segundo alguns autores, houve uma salto te-
cnológico de quase uma década.

O novo normal vai passar pela existência de mais equi-
pas em trabalho remoto, a aposta nas ferramentas digitais 

vai continuar a ser uma realidade, a formação e o ensino à 
distância vão ser vistos como soluções inteligentes e mais 
racionais, enfim vamos assistir a muitas coisas positivas que 
pode levar muitas empresas e muitas pessoas a adotarem 
processos mais inteligentes e a adotarem, de forma faseada, 
as mudanças.

Nas duas empresas que lidero esta pandemia não mudou 
grande coisa em relação às áreas de negócio e tecnologias/
ferramentas usadas (exceto a faturação que foi muito afe-
tada pela negativa!), no caso da ZONAVERDE, deixámos de 
fazer cursos presenciais e reforçamos a aposta do e-learning 
(que já fazíamos há mais de 15 anos) e começámos a fazer 
consultoria em videoconferência, na DIGITALGREEN continua-
mos a aposta no digital, sites e lojas online bem como a 
comunicação e Marketing Digital.
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Confinamento,
medidas extraordinárias,
desconfinamento

Rui Vide
Gráfica MVide

Durante o período  mais crítico da Pandemia, tal como 
milhares de empresas em Portugal, na GMVide sujeitamo-
-nos a dois meses de laboração a 50% (o chamado layoff 
simplificado foi como que uma imposição externa de carac-
ter obrigatório), por um lado, tivemos que coexistir com o 
sentido de dever cívico e de missão que imperou na nossa 
sociedade, confinamos metade dos trabalhadores alterna-
damente, organizamo-nos internamente, implementamos 
medidas de contigência, por outro lado, a nossa missão 
continuou, a “meio gaz” é certo, mas continuamos a pro-
duzir produtos impressos essenciais à laboração de muitos 
dos nossos clientes, produtos que todos os dias chegaram 
aos supermercados, às grandes superfícies comerciais que 
resistiram ao confinamento, às farmácias, ao comércio e à 
restauração, no fundo, às casas dos Portugueses, ajudamos 
a embalar produtos anti-covid, ajudamos a informar a so-
ciedade sobre medidas de proteção. Foi um período dificil, 
complicado e de grande esforço, mas foi para todos.

Devemos ter orgulho dos Portugueses e da postura       
exemplar que tiveram, começando pelo sector da saúde,   
exemplar sem dúvida, mas não esquecendo todos os ou-
tros sectores que mantiveram o País a funcionar, as indústrias 

que continuaram a laborar para que nada tivesse faltado aos 
Portugueses, a agricultura, os serviços, a distribuição, etc… 
Há um sem número de heróis que não estão nesta lista, mas 
há…! A todos os que se esforçaram um pouco mais pelo ou-
tro, pelo próximo… um bem hajam! 

Agora, a hora é de desconfinar… mas com responsabili-
dade! A manutenção das medidas de contingência sanitária 
(uso de máscara, álcool gel, tapetes de desinfeção, recepção 
cuidada, visitas com cuidados extra, distâncias de seguran-
ça, etc) são para manter, mas a palavra de ordem deve ser 
“seguir em frente”… temos que ter força, tenacidade e von-
tade de ultrapassar as dificuldades que estamos a enfrentar 
e que iremos enfrentar por mais algum tempo, é necessário 
espirito empreendedor e desburocratização de apoios ao Co-
mércio e Indústria… afinal, o País precisa mesmo é de Saúde, 
saúde sanitária, financeira, económica, política, saúde cultur-
al e moral… Para memória futura, ficará o sentimento de que 
“estamos todos ligados” (deu para perceber)!

Saúde para todos.
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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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PROPOSTA PARA ASSOCIADO

Designação Social ____________________________________________________________________________

Designação Comercial _________________________________________________________________________

Sede Social _________________________________________________________________________________

Código Postal _____________________   Localidade _________________________________________________

Concelho ________________________________   Freguesia __________________________________________

Telf.  _______________________________   Fax ___________________________________________________

Email  _____________________________   URL ____________________________________________________

Nº Contribuinte _____________________ Data da Fundação _____________ Pessoal ao serviço______________

CAE Principal ______________________ CAE Secundário _______________ Capital Social _________________

Actividade __________________________________________________________________________________

Forma da sociedade

 Sociedade Anónima  Sociedade Comercial  Sociedade Unipessoal

 Empresário em nome Individual  Outra _______________

Administração/Gerência

Nome _____________________________________________________________________________________  

Data de Nascimento ____/______/________   Contacto ______________________________ 

Como teve conhecimento da AECA? ______________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CAMBRA E AROUCA
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Serviços mais importantes que pretende sejam prestados pela AECA

 Informação e apoio empresarial __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 Seminários, conferências e jantares debate  Organizações de missões empresariais

 Formação Profissional     Apoio jurídico 

 Organização e participação em feiras   Outros 

 Autorizo a utilização de dados recolhidos para apresentação e divulgação de novidades sobre os serviços 

assinalados

Tabela de Quotizações

Arouca, _____ de ________________________ de 20 _____

Assinatura do Proponente: _____________________________________________________________________

AECA - Associação Empresarial de Cambra e Arouca

Av. 25 de Abril, n.º 68 (Ed. Central de Camionagem) | 4540-102 Arouca

E-mail: geral@aeca.pt | www.aeca.pt | Telf.: 256 943 148

Registo na Conservatória do Registo Comercial de Arouca | Contribuinte N.º 502 552 239

Categorias de Pagamento por Quotas

Assinale com uma cruz a categoria correspondente

Categoria da Empresa por N.º de Funcionários

0 a 4

5 a 14

15 a 29

30 a 49

Igual ou > a 50

Quota Anual

75,00€

100,00€

125,00€

150,00€

200,00€
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AECA
Atividades e
Empresas em Notícia

AECA reúne em Assembleia Geral

Reuniu a 29 de junho a Assem-
bleia Geral da AECA na sua sede em 
Arouca, para apreciação e deliberação 
do Relatório de Contas relativo ao            
exercício de 2019 e apreciação do 
Plano de Atividades e Orçamento rela-
tivo ao ano de 2020.

O Presidente da Assembleia Geral, 
Vitor Carvalho, presidiu e orientou os 
trabalhos.

Alfredo Martins, Vice Presidente da 
Assembleia Geral e responsável pe-
las contas da Associação apresentou 
o Relatório e Contas de 2019. Carlos 
Brandão, Presidente da Direção da 
AECA resumiu as atividades desen-
volvidas pela Associação durante o 
ano 2019. As contas foram submeti-
das a votação e aprovadas por una-
nimidade.

O Presidente da Direção da AECA 
apresentou o plano de atividades para 
2020, contemplando as diversas ativi-
dades e ações de cooperação empre-
sarial e territorial, dando destaque aos 
serviços prestados aos associados.

Com um orçamento de trezentos e 
oitenta e sete mil euros, a AECA apre-
sentou um Plano de Atividades que foi 
aprovado por unanimidade.

Uma parte significativa do orça-
mento vai para o projeto SIAC – Mas-
ter Export, no âmbito da internacio-

nalização das PME’s, direcionado para 
os setores da Metalomecânica e do 
Habitat, criando novos canais de ex-
portação para países com elevado 
potencial para estas fileiras e geogra-
ficamente próximos (Espanha, França, 
Bélgica, Luxemburgo, Polónia) e ca-
pacitando as empresas para se apre-
sentarem nestes mercados com bens 
com maior incorporação tecnológica, 
diferenciados e customizados.

Destaca-se também as áreas da 
formação e consultoria, com projetos 
direcionados para as PME’s dos setores 
do comércio, industria e serviços em 
parceria com a AEP (Associação Em-
presarial de Portugal) e para o setor 
do turismo, em parceria com a CTP 
(Confederação de Turismo de Portu-
gal), sendo uma ferramenta para po-
tenciar a economia digital e capitalizar 
– otimização de recursos financeiros.

O Presidente da Direção da AECA, 
salientou que durante os tempos de 
confinamento da Pandemia COVID – 
19 existiram diversas atividades que 
tiveram que ser recalendarizadas mas 
que está tudo em aberto para serem 
ainda executadas respeitando sempre 
as normas da Direção Geral de Saúde 
em vigor. Falou particularmente dos 
Prémios Empreendedorismo e Ino-
vação que possivelmente passarão 

para último trimestre do ano, mas que 
é uma atividade que pela sua géne-
ses e essência deve ser mantida como 
forma de incentivar cada vez mais as 
empresas a optarem por inovarem, 
por empreenderem e por incremen-
tarem o potencial dos seus negócios 
através da inovação. A AECA quer 
mostrar as empresas que dão o exem-
plo e quer  que outras sigam o mesmo 
caminho no seu dia a dia, porque isso 
levará a que existam mais empresas 
de elevado potencial neste território.

Por fim falou da experiência senti-
da nos tempos difíceis passados pelos 
associados durante o tempo do con-
finamento, do acompanhamento es-
treito que a AECA manteve com os dois 
Municípios, terminando com o com-
promisso que a AECA vinculou conjun-
tamente com outras Associações do 
Conselho Superior Associativo da AEP 
de promoverem ações de sensibili-
zação que visem as Entidades Nacio-
nais e Europeias a adotarem medidas 
para promoverem a Reindustrialização 
da Europa através de mecanismos de 
apoio financeiro adequado, contribuin-
do assim para reduzir a dependência 
da China, dependência essa que ficou 
por de mais evidente com esta pan-
demia (não existiam fabricantes eu-
ropeus de ventiladores, de máscaras e 
de muitos outros produtos essenciais 
para o combate à doença).

Terminando, no que respeita aos 
Municípios de Arouca e Vale de Cam-
bra, Carlos Brandão proferiu que a 
AECA continuará a conjugar esforços 
e dará continuidade às atividades 
conjuntas, promovidas no âmbito das 
políticas dinâmicas de desenvolvi-
mento da região.
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Família Feliz

“PARABÉNS Familia Feliz PELOS 
TEUS 9 ANINHOS - É um prazer enorme 
e uma alegria imensa receber to-
das as manifestações de carinho dos 
nossos amigos e utentes. De coração 
cheio, iniciamos mais um ano de tra-
balho dedicado às nossas valências de 
apoio domiciliário, apoio ao estudo e 
animação infantil. Com empenho re-
dobrado e com a inabalável certeza 
de que estamos a trilhar o caminho 
certo. Uma palavra de agradecimento 
à nossa equipa sem a qual não seria 
possível alcançar este patamar de 
qualidade e diferenciação nos nos-
sos serviços! Parabéns a todas nós e 
em especial às minhas parceiras de 
divisão de responsabilidades, Cristina 
Brandão e Ana Maria Silva.”

Dora Fernandes
A AECA felicita a gerência.

Gráfica MVide renova o SGQ

No início do mês de junho a Gráfica 
MVide renovou o SGQ.

Gestão, pré-impressão, produção e 
serviços de artes gráficas. Com o selo 
da TUV Rheinland.

É uma aposta clara na melhoria 
contínua, pela qual não nos cansamos 
de lutar!

A AECA felicita a gerência.

AECA acompanha a reabertura
do comércio/restaurantes

Desde maio que a Direção da Aeca 
está a acompanhar a reabertura dos 
seus associados do sector do comér-
cio e da restauração, tanto em Arouca 
como em Vale de Cambra, acompa-
nhados pelos respetivos presidentes 
dos Municípios, Margarida Belém e 
José Pinheiro.

Cumprindo a legislação em vigor 
e apelando ao máximo cumprimento 
por parte dos clientes, os nossos As-
sociados estão convíctos das dificul-

dades mas estão motivados porque 
sabem que só com muito trabalho, 
muita dedicação e muita persistência 
conseguirão dar a volta à situação.   

AECA acompanha a reabertura do comércio/restaurantes

Créditos CMArouca Créditos CMArouca
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 Farmácia Matos

“Hoje contamos com 90 anos de 
história!

A 1 de Maio de 1930, o Dr. Armin-
do Ferreira de Matos, meu pai, abriu 
a FARMÁCIA MATOS adquirida aos her-
deiros de Camilo Tavares de Matos.

Após a sua morte, a direção té-
cnica foi assumida pelo Dr. António 
Fonseca e o meu irmão António Ma-
tos como gerente, até à conclusão do 
meu bacharelato em Farmácia no ano 
de 1975, mantendo assim a proprie-
dade na família até aos dias de hoje.

Atualmente, conto com a 3º ge-
ração de farmacêuticos, a minha filha 
Mª Eduarda, para inovar e se adaptar 
às novas exigências do mercado.

Desde então, a profissão farmacêu-

tica muito mudou, porém, o nosso 
foco continua o mesmo, cuidar de si. 

Hoje, mais do que nunca, pro-
movemos a saúde e bem estar da 
nossa população.

Agradeço a todos os que integra-
ram e integram a nossa equipa, por 
cumprirem tão bem a nossa missão.

Obrigada a todos os nossos cli-
entes por estarem presentes nestes 
90 anos de existência!

Conto consigo para comemorar 
esta data especial à distância, deixa-
mos aqui as nossas recordações. Par-
tilhe connosco as suas memórias!”

Maria Clara Matos

A AECA felicita a gerência.

Paulo Dinis (Conselho Empresarial do 
Tâmega e Sousa). Três bons conhece-
dores a realidade empresarial das suas 
áreas de influencia deram conta das 
muitas dificuldades qua as empresas 
estavam a atravessar, numa altura em 
que se ouviram muitas vozes a apelar 
à retoma imediata da atividade como 
forma de garantir a sobrevivência e a 
sustentabilidade do tecido empresari-
al português.

Fonte: Porto de Ideias

Perfinox – Indt. Metalúrgica, S.A.

A Perfinox migrou da OHSAS 18001 
para a ISO 45001 e a PERFINOX é ago-
ra uma das primeiras empresas portu-
guesas a adotar o “crachá”.

A ISO 45001 é o novo padrão ISO 
referente à saúde e segurança ocu-
pacional. Tornou-se um dos padrões 
mais aguardados do mundo e prevê 
uma melhoria significativa nos níveis 
de segurança no local de trabalho.

A AECA felicita a gerência.

ControlFactor Belém, Lda.

A gerência agradece a todos os 
seus colaboradores, clientes e for-
necedores pelos 14 anos da Control-
factor Belém, Lda.

A AECA felicita a gerência.

Presidente da AECA em debate “in Porto de ideias”

A 30 de abril, a Economia Regio-
nal em debate. Com Carlos Brandão 

(AECA) João Pedro Begonha (Asso-
ciação Empresarial de Penafiel) e 
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AECA
Reuniões por videoconferência

Desde o dia 15 de março a 4 de 
maio que a direção da AECA passou a 
reunir só por videoconferência.

A incerteza e novidade que esta 
pandemia nos trouxe obrigou a que, 
no início, a direção tivesse de reunir 
quase todos os dias e, não raramente, 
mais do que uma vez por dia.

Esta é a prova de que todos nos 
conseguimos readaptar.

Acreditamos que com as readap-
tações necessárias, todos vamos con-
seguir.

Pecol - Sistemas de Fixação, SA

A direção da AECA, agradece à Em-
presa Pecol - Sistemas de Fixação, SA, 
a oferta do resguardo de balcão em 
acrílico a esta instituição, feita através 
do nosso associado, Fontes & Ribeiro, 
Lda.

Bem Hajam.

Carlos Brandão, presidente da 
AECA “in Informédia 106.3 - InforTv 
/ in4”, a 28 de abril, sobre crise pro-
vocada pelo coronavirus. O Presidente 
da AECA fomenta o otimismo, um 
sinal de esperança…. “tudo iremos 
fazer, para que tudo corra bem….Tudo 
depende de nós, devemos ser proac-
tivos nas medidas de segurança.  Por-
tugal reagiu muito rápido no inicio do 

A AECA “in Informédia 106.3 – InforTv/in4”

confinamento, espero que assim con-
tinuemos. Contudo nada será como 
dantes. As trocas comerciais mundiais 
e comunitárias irão continuar. Há um 
maior impacto negativo  no comér-
cio e turismo. A reindustrialização é 
um assunto em cima da mesa. Não 
podemos continuar a ser tão depen-
dentes da China…..”
Fonte: Informédia 106.3 – InforTv/in4

A AECA, em entrevista ao “Aveiro Norte”

O Presidente da AECA entrevis-
tado ao Aveiro Norte, a 24 de abril, 
sobre as consequências da Pandemia 
Covid -19. Carlos Brandão acredita no 
bom desempenho dos empresários e 
trabalhadores nos próximos meses. 
Defensor da utilização obrigatória de 
máscaras em todas as atividades, Car-
los Brandão vai mais longe e apela ao 
espírito empreendedor de todos os 

cambreses e arouquenses na valori-
zação da economia local nem nunca 
descurar a saúde pública, fator deter-
minante na evolução da cura da pan-
demia.

Fonte: Aveiro Norte
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43º Aniversário dos
Bombeiros Voluntários de Arouca

A Aeca felicita a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários 
de Arouca pelos seus 43 anos, celebra-
dos em abril em pleno confinamento, 
privados de manifestações festivas. 
Um bem haja a todos os elementos da 
corporação, pela coragem e excelente 
trabalho prestado à comunidade, in-
cansáveis no desempenho da missão 
que abraçaram.

Império das Viagens Arouca

  A Agencia Império das Viagens de 
Arouca celebrou o seu 4º aniversário.

“Agradecemos a todos os nossos 
clientes a oportunidade de mostrar o 
nosso trabalho.

Agora mais do que nunca precisa-
mos de vocês. Vamos continuar acre-
ditar que é possível.

Muito Obrigada,
Império das Viagens”

A Aeca felicita a gerência.

Rotary Clube de Vale de Cambra

O Presidente da AECA, Carlos 
Brandão, participou no dia 6 de abril 
na Palestra sobre a relação Universi-
dade-Empresas que teve como con-
vidado principal o Reitor da Univer-
sidade de Aveiro Professor  Doutor 
Paulo Ferreira.

O evento teve organização do Ro-

tary Club de Vale de Cambra e a co-
laboração do Rotary Club de Arouca e 
da AECA.

No encontro realizado na Bibliote-
ca Municipal foram homenageados os 
melhores alunos do ensino secundário 
de Vale de Cambra.

TAMS in Next Step

O Presidente da AECA, Carlos 
Brandão, participou na sessão de lan-
çamento do TAMS in Next Step que 
decorreu em Felgueiras a 5 de março, 
ao qual a AECA se juntou para propor-
cionar às suas Associadas apoio na 
área da Internacionalização.

O Tams/in é um projeto de apoio 
à internacionalização das PME, pro-
movido pelo Conselho Empresarial do 
Tâmega e Sousa (CETS), em parceria 

com a ESTG, o qual visa envolver um 
conjunto de empresas num programa 
estruturado de intervenção. Com re-
curso a uma metodologia assente 
nos resultados obtidos, as empresas 
beneficiárias poderão focar-se na ori-
entação para mercados estrategica-
mente selecionados, o que permitirá 
potenciar a sua capacidade exporta-
dora e visibilidade internacional.
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Internacionalização

A AECA e o Conselho Empresarial 
do Tâmega apresentam Projeto de 
Apoio à Internacionalização das Em-
presas.

 Numa iniciativa da AECA e com a 
colaboração do Conselho Empresarial 
do Tâmega e Sousa (CETS), CESAE e As-
trolábio, Orientação e Estratégia, S.A., 
teve lugar no Solar das Laranjeiras, a 
13 de fevereiro em Vale de Cambra, 
um almoço de trabalho com a pre-
sença de Mónica Moreira, da Direção 
da Rede Externa e Institucionais, da 
Agência para o Investimento e Comér-
cio Externo de Portugal (AICEP).

Foram apresentadas e discutidas 
várias soluções para a internaciona-
lização das empresas da região de 
Cambra e Arouca sendo esta, de acor-
do com as palavras de Carlos Brandão, 
Presidente da AECA “uma necessidade 
incontornável para as empresas da 
região”.

Foi apresentado o Projeto Conjunto 
de Internacionalização, TAMSin, Next 
Step, o qual de acordo com as palavras 
do Diretor Geral do Conselho Empre-
sarial do Tâmega e Sousa, Paulo Dinis, 
“está orientado para a capacitação das 
empresas em sete mercados interna-
cionais: Alemanha, Bélgica, Espanha, 
França, Luxemburgo, Itália e Polónia, 
através do recurso a uma metodologia 
assente nos resultados obtidos”.

O programa – a implementar entre 
2020 e 2022 – “permitirá potenciar a 
capacidade exportadora, visibilidade 
internacional e caráter inovador das 
empresas”, contemplando três pa-
cotes de intervenção, “ajustados às ne-
cessidades e características das PME’s: 
consultoria de mercado e assistência 
técnica à preparação de eventos; mis-
sões empresariais aos mercados elei-
tos e campanhas locais de promoção”, 
salientou o responsável.

Clube do Paiva

“A 3 de março completamos 17 
anos de Clube do Paiva!

17 anos de experiências e aprendi-
zagens enquanto fazemos o que faz o 
nosso coração vibrar.

Agradecemos a todos que fazem 
parte desta história!

Que venham muitos anos ao Clube 
do Paiva, The River Experts!

Desde 03 de março de 2003.”

A Aeca felicita a gerência.

Tacorsil, Lda.

A Tacorsil – Candeeiros marcou pre-
sença na IDF by Interdecoração Spring 
Edition 2020, que decorreu de 20 a 23 
de fevereiro na Exponor – Feira Inter-
nacional do Porto. 

Criando a ponte entre as marcas 

consagradas do setor e os novos ta-
lentos, a IDF by Interdecoração oferece 
uma visão abrangente das tendências 
e novas soluções do mercado nas 
áreas da decoração, mobiliário e ilu-
minação. 
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A discussão ao almoço foi muito 
participada evidenciando, de acordo 
com o Presidente da AECA, o dinamis-
mo da região e dos seus empresários.

Tams/in Next Step é cofinanciado 
pelo Compete 2020, Portugal 2020 e 
União Europeia, através dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimen-
to.

Chatron, Lda.

Na semana de 3-7 de Fevereiro de 
2020 a Chatron concretizou a primeira 
abordagem ao mercado Sul Coreano, 
através da Missão EU-GATEWAY cria-
da pela Comunidade Europeia para 
ajudar as PMEs Europeias a exportar 
para mercados do Sudoeste Asiático.

Para além da missão houve lugar 
à exibição das empresas em stands 
individuais e foi possível receber mais 
de duas dezenas de empresas interes-
sadas em trabalhar futuramente com 
os nossos produtos neste mercado, 
com especial destaque para o Tubo 
Solar e para o sistema Uranus.

Casa dos Doces
Conventuais de Arouca

A Casa dos Doces Conventuais de 
Arouca celebrou o 4º aniversário. No 
primeiro dia de fevereiro, brindaram 
com a Tertúlia “Conversas Soltas - 
Doçaria Conventual” com a partici-
pação muito especial de Manuel Bas-
tos & Celina Saavedra, Pedro & Fátima 

Tomé. No segundo dia a festa con-
tinuou com animação para as crianças 
com a Família Feliz e estátuas vivas 
com o TEA. 

A AECA felicita a gerência.

Master Export em
Missão Institucional ao
Mercado Francês

No decorrer da missão institu-
cional ao mercado francês e no âm-
bito  do projeto “Master Export”,  a 
Associação Empresarial de Águeda 
(AEA) e a Associação Empresarial de 
Cambra e Arouca (AECA), enquanto  
entidades copromotoras, visitaram a 
Feira Maison & Objet, que se realizou 
nos passados dias 17 a 21 de janeiro, 
em Paris, reconhecida como um dos 
maiores espaços de negócios a nível 
mundial, dedicado à fileira do Habitat                   
que acolhe os setores de Mobiliário, 
Decoração e Iluminação.

Esta visita prendeu-se com o facto 
destas entidades, estarem a prepa-
rar a participação na próxima edição 
da Maison & Objet  que decorre em 
setembro próximo, tendo assim sido 
iniciados os preparativos com o res-
ponsável pelo mercado Espanhol e 
Português na Maison & Objet, Sr. Fré-
déric Cerff.

   
Ainda nesta Missão Institucional, 

as representantes da AEA e da AECA 
reuniram com o Diretor da AICEP de 
Paris, o Dr. Rui Paulo Almas, com o 
propósito de diligenciar potenciais 
parceiros institucionais  ao nível das 
relações económicas e empresariais 
bilaterais.  Foi também apresentada  
a proposta de participação do “Master 
Export” na Maison & Objet, contando 
com a cooperação do organismo.

 De salientar são também as reu-
niões agilizadas com representantes 
dos media em França, a fim de divul-

gar do Projeto “Master Export” no ter-
ritório francês.

O “Master Export” (com o código  
37628) integra-se no âmbito do Por-
tugal 2020, através do Sistema de 
Apoio a Ações Coletivas (SIAC) – Quali-
ficação, inserido no objetivo temático 
nº 3 – “Reforçar a Competitividade das 
PME” do Programa Operacional Com-
petitividade e Internacionalização, 
apoiado pelo Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Regional (FEDER).”

60º Aniversário dos Bombeiros
Voluntários de Vale de Cambra

A Aeca felicita a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários 
de Vale de Cambra pelos seus 60 
anos, celebrados a 12 de janeiro com 
uma cerimónia na qual a Aeca tam-
bém participou. Um bem haja a todos 
os elementos da corporação, pela co-
ragem e excelente trabalho prestado 
à comunidade.
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ARTEFITA
Narrow Fabrics, Wide FUTURE

 A ARTEFITA cumpriu o seu 25º ani-
versário no dia 5 de janeiro de 2020.

Este número já com alguma força 
foi assinalado de forma íntima pela 
equipa, preservando dentro de portas 
o recordar e reconhecer todo o cami-
nho feito.

Desde 1995, a empresa foi tri-
lhando um percurso de evolução 
natural, esforçada, e, apesar de em 
adaptação permanente à conjuntura, 
centrando-se numa ideia de relação 
com o mercado que se manteve até 
hoje: servir o mercado à escala global; 
e, além do produto e da competência 
técnica, disponibilizar aos clientes um 
tratamento especial, um serviço extra 
produto que os clientes percepcionas-
sem como uma mais-valia relevante 

(e que os “colasse” à empresa).
Esta capacidade de, sem grandes 

parangonas mediáticas, conseguir 
captar a lealdade de empresas de 
todo o mundo (pequenas, grandes, e 
muito grandes) e de não ir perdendo o 
pé em função da evolução do contexto 
externo (económico, tecnológico, etc.) 
trouxe a empresa até 2020 com um 
pecúlio de clientes, negócios, e reco-
nhecimentos vários que são motivo 
de orgulho para toda a equipa (de 
que são exemplos o posicionamento 
nos rankings das maiores empresas 
exportadores e os reconhecimentos 
PME Excelência).

Ao longo dos 25 anos, a aposta 
no reforço das forças próprias foi 
também uma realidade permanente. 
Novos equipamentos produtivos (a 
empresa detém todo o processo de 
fabrico in house, fabricando tanto a 
fita como todos os produtos transfor-

mados que a utilizam), reforço per-
manente da equipa, aumento da in-
fraestrutura e investimento em novos 
métodos de gestão (incluindo os de 
base tecnológica) têm potenciado a 
componente relacional e melhorado a 
capacidade de resposta técnica e co-
mercial, favorecendo a flexibilidade 
que a empresa apresenta como um 
dos seus pontos fortes.

Essa mesma flexibilidade (agi-
lidade) faz-se também notar nesta 
fase conturbada e inesperada que se 
abateu sobre o mundo. Em contexto 
de COVID-19 a ARTEFITA tem dado 
mostras de enorme resiliência, não 
enveredando por conceitos que se 
generalizaram como o de reconversão 
mas antes, mais uma vez, configuran-
do-se e evoluindo perante a realidade 
que a rodeia. Descobre novos objec-
tivos, encontra resposta para novas 
necessidades do mercado, adapta me-

A equipa ARTEFITA junto à obra evocativa dos 25 anos (e do futuro), 
desenvolvida em parceria com o Agrupamento de Escolas de Escariz
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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”

todologias em função das diferenças 
que o mercado começa a manifestar, 
e assim se reforça e dá mostras da re-
siliência já mencionada.

No imediato, a ARTEFITA está no 
mercado com 3 marcas (ARTEFITA, 
para fita têxtil; KNOT, para produtos 
finais que incorporem fita têxtil e 
aplicáveis a um sem fim de segmen-
tos e utilizações; e ARCTIC, para cober-
turas técnicas para preservação de 
produtos sob condições controladas) 
e prepara-se para iniciar operações 
com uma nova marca dirigida a um 
segmento específico de mercado (pro-
teção e saúde).

Enquanto isso, enquanto o futuro 
se desenha no dia-a-dia, a ARTEFITA 
vai manter a sua forte ligação ao mer-
cado e às pessoas, sejam elas exter-
nas ou internas, à comunidade local, e 
às instituições relevantes, para que do 
todo se faça a força e se perspetivem 
mais 25.

Porque se o passado o propor-
cionou, para a ARTEFITA o que passou 
passou, e o caminho é o FUTURO.

Fonte: Artefita

A Aeca felicita a gerência.

Agrupamento de Escolas de Escariz
Trilhos de Mérito e de Excelência

O Pavilhão Gimnodesportivo da 
Escola Básica e Secundária de Escariz 
acolheu a oitava edição do Dia do Di-
ploma, cerimónia de entrega de pré-

mios de mérito e de excelência que 
reconhecem aptidões e atitudes de 
alunos que se evidenciam pelo seu 
desempenho, dedicação, esforço e 
empenho em ações meritórias.

O evento congregou toda a comu-
nidade educativa, com destaque para 
a presença de diversas entidades con-
celhias: Câmara Municipal de Arouca, 
na pessoa da Professora Fernanda 
Oliveira, vereadora responsável pelo 
desenvolvimento educativo e social 
e pelo desenvolvimento cultural, de-
sportivo e lazer; Artefita – Indústria de 
Passamanarias, na pessoa do Dr. João 
Silva; AECA, representada pela Dra. 
Célia Oliveira; Rotary Club de Arouca, 
na figura do seu Presidente, Dr. Adri-
ano Gonçalves, e Dr.ª Luísa Soares, Dr.ª 
Claúdia Oliveira, Dr. Fernando Ferreira 
e Dr. Alfredo Martins.  

Acalentados pelos sons harmoni-
osos proporcionados pela Academia 
de Música de Arouca e por um belo 
momento de dança proporcionado por 
alunas do 10.º ano, convidados, encar-
regados de educação, docentes, dis-
centes e assistentes assistiram a uma 
cerimónia singela e intimista, pautada 
pelas emoções, na qual foram agra-
ciados sessenta e quatro alunos, do 
quarto ao décimo segundo ano de es-
colaridade.

 Os melhores alunos do quarto, 
nono e décimo segundo ano de esco-
laridade receberam um prémio pecu-
niário atribuído pela Artefita – Indús-
tria de Passamanarias. O Rotary Club 

de Arouca laureou o aluno do Ensino 
Básico e o aluno do Ensino Secundário 
com maior número de diplomas de 
mérito nos últimos três anos também 
com um prémio monetário.  

A atribuição dos diplomas de con-
clusão do Ensino Secundário aos alu-
nos finalistas em 2018/2019 e a to-
mada de posse da nova Associação de 
Estudantes para o presente ano letivo 
foram momentos merecedores de 
destaque pela simbologia que acar-
retam. Para os primeiros, o término 
de uma jornada, a despedida da casa 
a que conhecem todos os cantos, o 
adeus àqueles que contribuíram para 
a sua formação pessoal, académica e 
cívica; para os segundos, a assunção 
do compromisso de representar da 
melhor forma possível a sua escola, 
agindo diligentemente na manuten-
ção e promoção dos valores basilares 
da instituição à qual pertencem.

A remanescência principal do Dia 
do Diploma: o orgulho na Escola. Uma 
Escola construída por todos que a 
compõem. 

Uma Escola para todos.
Fonte: AEE
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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.

Visual Thinking - Digital Organization, Lda.
Desenv. e implementação de estratégias de organização digital,
consultoria especializada em visualização de dados, investigação
e desenvolvimento de soluções business intelligence. 
Parque Imodelta, Frações P e Q
3720-444 Pindelo, Oliveira de Azeméis
Tel. 256 860 030

Sens Parfée - Concept Store
Venda de perfumes, ambientadores, produtos higiene para casa, etc.

Rua do Mercado 322
3730-406 Vale de Cambra
Tel. 912 078 040

Restaurante Sabores do Lúcio
Restauração

Av. António Alberto Almeida Pinheiro
3730-536 Vale de Cambra
Tel. 256 408 056

Porto de Ideias
Comunicação e Relações Públicas
Comunicação empresarial, Assessoria de
Imprensa e Gestão de Redes Sociais

Rua João de Deus, 6, Sala 307
4100-456 Porto
Tel. 932 485 493

Dina Leitão
Consultoria e Formação

Lugar dos Adros
Santa Eulália
4540-511 Arouca
Tel. 911 009 163

EMTEP - Engineering Consultants, Lda.
Projetos de engenharia e consultoria energética

Rua do Aleixo, 53, Rés-do-chão A
4150-043 Porto
Tel. 223 206 612



43

encontros



44

Junho’20


