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a doença, ou melhor dizendo, apesar da doença.
Medidas todos sabemos que teriam de ser adota-

das. O problema está em saber se foram corretamente 
adotadas. A AECA desde o início que colaborou com as 
Autoridades locais de saúde e com os Municípios no 
sentido de ajudar no combate à proliferação da doença. 
Estávamos convencidos que, tal como a grande maio-
ria da população, seguindo todas as regras e seguindo 
todas as instruções do governo que as coisas iriam cor-
rer bem e seria rápido o desaparecimento da doença. 
Com o verão isso quase que se verificou e a economia 
recuperou muito bem e estava no bom caminho. Até 
que surgiu o primeiro sério aviso em Arouca, no final 
do mês de Agosto/início de Setembro. Foi um primeiro 
sinal de que piores dias aí viriam. Em Outubro começa 
Vale de Cambra a piorar e a piorar todo o País. Esse 
teria sido o momento do governo recomeçar com o 
exercício do equilibrismo que atrás referi. O governo 
atrasou 1 mês a tomada de medidas do equilibrismo 
e depois veio mais tarde para prejudicar muito mais a 
economia local. Por isso mesmo a AECA batalhou para 
que os estabelecimentos de restauração e comércio 
local estivessem abertos (nas medidas mais recentes 
tomadas na segunda vaga em meados de Novembro), 
até às 15h em lugar das 13h que acabou por ser decre-
tado. Essa pequena diferença no horário permitiria que 
os restaurantes salvassem o fim de semana em lugar 
de os arruinarem. Teria grande impacto nos contágios? 
Ninguém sabe, mas poderia não ter. Neste caso o go-
verno poderia ter começado antes e ter feito este teste, 
sem passar logo para as medidas duras que para além 
de quebrarem a economia quebra a esperança e quebra 
a vontade das pessoas lutarem para vingarem com os 
seus negócios.

Mas enfim, foi o que tivemos e teremos que viver 
com isso mesmo.

Em termos económicos, nem tudo foram más notí-
cias em 2020. Houve muitas empresas que trabalharam 
bem durante o ano e até acabaram por ver aumentada 
a sua faturação. Houve outras que aproveitaram para se 
lançarem de cabeça na digitalização do seu negócio e 

Se considerarmos à partida que 2020 foi o pior ano 
das nossas vidas e que saímos vivos, então poderemos 
ter esperança no futuro.

Tão comum é ouvir a expressão: “Em primeiro lugar 
a saúde e a preservação da vida humana, só depois a 
economia” que podemos até ser levados a pensar que 
as coisas sejam simples e se resumam a uma simples 
escolha…

Presentemente vivemos num equilibrismo entre o 
“abrir mais” ou “fechar mais” as pessoas (em casa) e 
as empresas de comércio, serviços e restauração. Ques-
tiono agora, no início não deveria ter sucedido o mes-
mo? Em lugar de encerrar tudo durante 2 meses, para 
que a DGS e o Governo fizessem muito pouco ou pra-
ticamente nada para precaverem os meses seguintes, 
contribuindo para a queda do PIB  para níveis nunca an-
tes verificados, porque é que não começaram por fazer 
este exercício de equilibrismo logo no início? Trabalhar 
condicionados, a olhar para os números e a informar/
ensinar corretamente a população e responsabilizá-la 
(afinal o que estamos a fazer desde a reabertura em 
Maio). Se assim tivéssemos feito a queda não teria 
sido tão acentuada e a recuperação seria mais rápida e 
menos dolorosa.

Foram cenários adotadas por outros Países que se 
colocaram e que Portugal começou a seguir, quer por 
leis, quer por pânico da população que “massacrada” 
pelas Televisões e pela imprensa em geral que lá foi 
propagando a mensagem da “peste negra” em lugar 
de informar e de formar as pessoas sobre como se 
protegerem devidamente, usar máscara (em lugar de 
dizer que esta até poderia ser contraproducente), hi-
gienização das mão e as demais regras aconselhadas 
para a prevenção da pandemia. A DGS esteve muito 
mal no início e as sucessivas informações contraditórias 
à população só serviu para atrasar mais o combate à 
pandemia (mais concretamente na questão da máscara 
que era essencial, como mais tarde se veio a provar).

Como resultado tivemos a queda abruta da econo-
mia no segundo trimestre que fez afundar o ano. Depois 
disso começamos a recuperar e começamos a viver com 

2020 ou o pior ano
das nossas vidas?!   

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.
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outros houve que inovaram para contornarem a crise. As 
crises servem também para isso mesmo. Servem para 
acelerar todos os processos e todas as mudanças que 
estavam em curso. Foi o que muitas empresas fizeram 
e muitas delas com resultados a curto e a médio prazo.

A AECA adiou algumas atividades que estavam pre-
vistas para 2020, nomeadamente os “Prémios Inovação 
e Empreendedorismo”, o seu habitual jantar de ani-
versário e o dia do Empresário que, esperamos nós, es-
tarão de volta em 2021.

Outras atividades não pararam e, por exemplo, o 
MasterExport continuou a concretizar-se  com a organi-
zação de três Conferências em regime misto (presencial 
e online) e contou com a explanação das temáticas re-
lativas à Exportação e à Internacionalização para cinco 
mercados, a saber, Espanha, França, Luxemburgo, Bél-
gica e Polónia. Muito importante foi a partilha de casos 
de sucesso de empresas da nossa região mas também 
da região de Águeda, associadas do nosso parceiro no 
projeto, a AEA.

Mais uma vez a AECA “desconfinou” e foi ao encon-
tro do meio académico e científico nacional. As três 
primeiras Conferências do Master Export foram todas 
elas realizadas em Universidades. Levamos as empre-
sas às Universidades e mostramos o que de melhor e 
mais Inovador estamos a fazer, estamos a produzir  e 
estamos a Exportar. A investigação científica em Portu-
gal terá que apostar muito mais no nosso tecido em-
presarial e as empresas terão que investir muito mais 
em investigação e desenvolvimento. Esta aproximação 
é fundamental para os dois lados. Foram celebrados 
protocolos para intercâmbios futuros e, estou conven-
cido, que este é um importante passo rumo ao futuro: 
Conhecimento, Inovaçao e o “saber fazer” juntos tornar-
nos-ão num importante Polo Industrial de referência a 
médio/longo prazo. 

Esses objetivos nem sempre coincidem com o que a 
Comunidade Europeia nos quer impingir e que, por ve-
zes os Municípios e o sector público em geral embarcam 
e desatam a investir em coisas descabidas ou completa-
mente fora do contexto do território em questão, única 
e exclusivamente porque a taxa de comparticipação é 
reduzida, mas com faturas futuras muito elevadas para 
todo o País. O que me preocupa, e o que preocupa a es-
magadora  maioria de nós empresários,  é que seremos 
nós a estar na primeira linha daqueles que terão que 
pagar esses encargos futuros e isso não está correto!

Termino com uma mensagem de esperança para to-
dos desejando um próspero ano de 2021 com muita 
saúde e muitas oportunidades de bons negócios para 
todos!

É aqui que a AECA tem um papel im-
portante e quiçá decisivo. A AECA tem a 
sensibilidade dos nossos empresários, 
pode traçar cenários e ajudar as empresas 
a apostarem na via correta para atingirem 
os seus objetivos.
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Março de 2020. A pandemia motivada pelo novo coro-

navírus chega a Portugal e ao nosso concelho e, tal como 

já havia acontecido em outros países da Europa e do Mun-

do, vira a nossa vida e a nossa economia do avesso. Somos 

obrigados a confinar. A vida, familiar, profissional e pessoal, 

passa a viver-se, quase em exclusivo, por um ecrã. 

Os meses de verão trouxeram com eles um aliviar das 

medidas de contenção do novo coronavírus e o nosso con-

celho, como o nosso País, começa a desconfinar e a atividade 

económica adquire um novo impulso.

A chegada dos meses mais frios e o agravamento da 

situação pandémica levaram a que, de novo, nos víssemos 

confrontados com novas regras e novas restrições, abalando 

os sinais de retoma dos meses estivais.

Neste cenário de instabilidade e de incerteza, mantêm-se 

os nossos empresários inabaláveis na sua missão, procuran-

do, como sempre o fizeram, ver as adversidades como opor-

tunidades, mantendo-se como pilares fundamentais para a 

coesão do território, para a criação de riqueza, para a fixação 

de população. 

Houve empresários e indústrias que nunca pararam de 

trabalhar, cumprindo todas as regras emanadas das autori-

dades de saúde. Outros empresários e empresas viram-se 

forçados a fechar temporariamente ou a rever o seu horário 

e modelo de funcionamento, decorrentes dos normativos le-

gais emanados pelo Governo. Rapidamente, se procuraram 

ajustar, lançando novos serviços, reorganizando serviços exis-

tentes.

Desde o primeiro momento, o Município de Arouca es-

teve ao seu lado, informando, apoiando e lançando medidas 

para mitigar os efeitos decorrentes da pandemia. Os mais 

recentes exemplos são a criação do gabinete de apoio so-

bre sistemas de incentivos em vigor no âmbito da Covid-19 

e o lançamento da campanha “ONLOCAL” para incentivar a 

compra no comércio local, um dos setores económicos mais 

afetados.

De olhos já postos em 2021, estou convicta de que to-

dos juntos vamos continuar a construir um território coeso, 

inclusivo e sustentável, atrativo para viver, trabalhar, investir 

e visitar. 

Empresários e Município firmes na recuperação económi-

ca!

COVID-19

Ver as adversidades
como oportunidades.

Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal
de Arouca

Margarida Belém
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pandemia lhes bate à porta. 

A nossa indústria não fechou portas, não desligou as suas 

máquinas e não desistiu, numa força de que há muito não 

tinha dúvidas, mas que da qual, no dia de hoje, tenho ainda 

mais certezas.

Ao longo destes últimos anos tenho percorrido todo o 

concelho e conhecido de perto e com detalhe o seu tecido 

empresarial. Tenho tido o privilégio de encontrar centenas de 

empresários, comerciantes, empreendedores determinados 

e firmes, que não baixam os braços, e que – sobretudo no 

cenário de incerteza em que temos vivido – procuram vencer, 

dia após dia, e cada dia mais, dando um contributo para o 

desenvolvimento do nosso Vale Mágico.

É por eles e para eles, e para todo o tecido empresarial, 

familiar, social que movem com a sua ação empreendedora, 

que temos que fortalecer a nossa “ação motivadora”, isto é, 

uma “ação concretizadora” de apoio, de criação de condições 

para que possam crescer, empregar e investir.

No atual panorama, com desafios que todos sabemos 

que se avizinham desconhecidos, não queremos ter um pa-

pel secundário. 

Muito pelo contrário, chamamos a nós, Câmara Municipal, 

um papel de suma importância no apoio a uma indústria de-

terminada, firme na sua recuperação económica, que será a 

recuperação de todos nós.

Imbuídos deste espírito, certos das dificuldades de 2020, 

trabalhemos em conjunto para que o ano de 2021 seja um 

excelente ano, que nos permita esquecer este que agora ter-

mina e nos dê força, para encarar o futuro com redobrado 

otimismo.

Terminei o meu artigo na 12.ª edição da “Encontros” com 

a confiança na firmeza dos nossos comerciantes e industriais. 

E é dessa forma que quero iniciar estas linhas.

Neste momento, e apesar do declarado Estado de 

Emergência assolar ainda o nosso País e o Mundo, confio na 

tenacidade, na resiliência, na coragem e arrojo da nossa in-

dústria e dos nossos empreendedores. 

As minhas palavras são, por isso, de incentivo, de posi-

tividade, numa altura em que só aceito uma “contaminação” 

de força, de firmeza e de iniciativa na economia local, num 

contexto em que o Município está atento às necessidades 

da indústria e do comércio; preparado para acompanhar e 

incentivar a linha de crescimento que todos faremos em con-

junto.

Os verdadeiros heróis da recuperação da economia são 

os empresários. São eles que investem na inovação, que 

apostam na criação; são eles que geram emprego; são eles 

que passam além das fronteiras do nosso vale mostrando 

ao mundo o seu “saber fazer” e os seus produtos. São eles, 

por fim, que permanecem, resilientes, mesmo quando uma 

EMPRESÁRIOS FIRMES NA
RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

“Estou certo de que, uma vez mais, a as-
piração 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”.

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

de Vale de Cambra

José Pinheiro
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No dia 27 de outubro a Assembleia Geral da Associação Empresarial de Cambra e Arouca reuniu na sala polivalente da 

Biblioteca Municipal de Arouca, para eleger os órgãos sociais para o quadriénio 2021 – 2024.

Vitor Carvalho nas funções de Presidente da Mesa da Assembleia apresentou a única lista candidata que mereceu a total 

aprovação dos sócios reunidos em sufrágio.

Os novos Órgãos da Associação são assim constituídos:

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente Geofamília Feliz, Lda. – Dora Fernanda Fernandes

Vice Presidente Gabinete de Contabilidade de A. Martins, Lda. – Alfredo Brandão Martins

Secretário: Audicambra – Gestão e Contabilidade, Lda. – Maria Isabel Fernandes Soares Rodrigues

AECA reúne em
Assembleia Geral

Eleitos os Órgãos Sociais
para o quadriénio 2021-2024

ASSEMBLEIA GERAL

Geofamília Feliz
Dora Fernandes

Inocambra
António Silva

DIREÇÃO

Inaceinox
Abel Oliveira

CONSELHO FISCAL

Gateco
Alfredo Martins

SDD
Marcelo Soares

Gisela Camisão
Gisela Camisão

Audicambra
M.ª Isabel Rodrigues

Optiarouca
Luís Bastos

Irmãos Peres
Miguel Peres

Chatron
Carlos Brandão

M. Vide & Irmão
Rui Vide
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A AECA está muito preocupada com o “período negro”, 

em termos económicos, que se aproxima e que é resultante 

da primeira vaga da pandemia, acelerada pela segunda vaga 

que se faz sentir já em força: “Tudo iremos fazer para aceder 

às verbas que a comunidade europeia irá enviar, por forma 

a minorar os problemas económicos dos nossos associados. 

Estaremos atentos desde o primeiro momento.”

Terminou afirmando que a AECA tem muito “know how” 

acumulado e tem Empresários Dirigentes, ex-Dirigentes e 

outros parceiros de muita valia que têm que ser consultados 

para as principais decisões deste território: “A economia e 

o desenvolvimento da região é demasiado importante para 

ser deixada somente nas mãos dos políticos e dos Autarcas”. 

Queremos ter sempre uma palavra a dizer quando se fala 

em desenvolvimento, porque este só acontece à custa das 

empresas e dos seus colaboradores. Nem sempre isso tem 

acontecido e por isso iremos estar muito mais atentos no 

futuro e iremos ser muito mais interventivos. Para que isso 

possa acontecer sistematicamente esta Direção criou o CCA - 

Conselho Consultivo da AECA.

O CCA - Conselho Consultivo da AECA é constituído por 

personalidades, convidadas, de reconhecidos mérito e com-

petência nos vários sectores da economia. Pretende-se que o 

seu desempenho confira uma maior eficácia ao movimento 

associativo empresarial da região, através da promoção de 

reflexões, contribuindo para a promoção de ideias e propos-

tas válidas para o desenvolvimento económico e social.

Após a tomada de posse dos novos órgãos diretivos, Car-

los Brandão na posse das funções da presidência da direção 

da Associação Empresarial elege o momento para agradecer 

aos associados a confiança depositada em si e na equipa Di-

rigente agora eleita. Agradeceu o contributo prestado pelos 

elementos que agora cessaram as suas funções e mencionou 

para além de dar continuidade às atividades em curso da 

Associação, indicou alguns dos projetos que pretende imple-

mentar a breve prazo, destacando de entre outros a continu-

ação da concretização do Master Export, a dinamização dos 

portais www.aquiearouca.pt e www.comprenovalemagico.

pt, projetos de formação/consultoria para Pme’s, sectores do 

comércio, indústria em parceria com a AEP e Academia PME, 

assim como para o setor do turismo em parceria com a CTP – 

Confederação do Turismo de Portugal, entre outros.

Mostrou-se muito confiante com o sucesso do alarga-

mento da AECA a Vale de Cambra e também com a entrada 

de Associados de outros concelhos da Área Metropolitana 

do Porto, empresas tecnológicas e de serviços avançados e 

que vêm trazer mais know-how e mais vitalidade às áreas 

que pretendemos acelerar na nossa região, nomeadamente 

a indústria 4.0, a eficiência energética, a economia circular e 

toda a área do marketing digital e das vendas online. Estes 

novos associados têm interesse em participar no funciona-

mento em rede que a AECA instituiu e que tem dado ótimos 

resultados.

DIREÇÃO

Presidente Chatron, Lda. – Carlos Manuel Fernandes Brandão

Vice Presidente Inaceinox – Indústria de Equipamentos Inoxidáveis, S.A. – Abel Martins e Oliveira

Vice Presidente Gisela Camisão –  Sociedade Unipessoal, Lda. – Gisela Monteiro Camisão

Tesoureiro Irmãos Peres, Lda.  – Miguel Gomes de Brito Peres

Secretário M. Vide & Irmão, Lda. – Rui Daniel de Oliveira Vide

CONSELHO FISCAL

Presidente Inocambra, Lda. – António Augusto Soares da Silva

Relator SDD-Soluções em Madeira Lda. – Fernando Marcelo Gonçalves Soares

Vogal Optiarouca – Artigos de Ótica, Lda. – Luís Miguel de Almeida Martins de Bastos
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Constituição do CCA – Conselho Consultivo da AECA – Quadriénio 2021-2024

A. COUTINHO II, LDA. – Paulo Jorge S. da Silva

AROUCONSULT - CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA. – Vitor Carlos Costa Carvalho

CAMARC - CARPINTARIA  E MARCENARIA DE AROUCA, S.A. – António  Santos Duarte

FARCIMAR - SOLUÇÕES EM PRÉ FABRICADOS DE BETÃO, S.A. – Luís Bruno Pinho Teixeira

FONTES, RIBEIRO & FONTES, LDA. – Vitor Francisco Mota Ferreira Fontes

GEOMOVILAR, UNIPESSOAL, LDA. – Fernando Rui Fontes Brandão

LOGITRON - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA. – Paulo Jorge Tavares Vilarinho

M. FERREIRA DA SILVA GUIMARÃES & CA, LDA. – Paulo João da Silva Guimarães

POLISPORT PLÁSTICOS, S.A. – Pedro Jorge Pinto Oliveira de Araújo

SERRAÇÃO DA FURNA, UNIPESSOAL, LDA.- António Jorge Santos Pinho

TECNOCON - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE CONTROLE, S.A. – António Alegria Coutinho Moreira

VALE ALIMENTAR - COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. – Manuel António da Silva Leite

VALE DA FREITA, UNIPESSOAL, LDA. - QUINTA DO POMAR MAIOR – Vânia Sofia Rodrigues Leal

VIEIRA DA SILVA & IRMÃOS, LDA. – António Pinho e Silva

Logitron
Paulo Vilarinho

M.F.S. Guimarães & Ca
Paulo Guimarães

Polisport
Pedro Araújo

Tecnocon
António Moreira

Vale Alimentar
Manuel Leite

Quinta Pomar Maior
Vânia Leal

Vieira Silva & Irmãos
António Silva

Serração da Furna
António Pinho

Geomovilar
Fernando Brandão

Arouconsult
Vitor Carvalho

Camarc
António Duarte

Farcimar
Bruno Teixeira

Fontes, Ribeiro & Fontes
Vitor Fontes

A. Coutinho II
Paulo Silva

Antes de encerrar a Assembleia, Vitor Carvalho, deixou 

algumas notas e agradecimentos destacando o papel desen-

volvido pela AECA nestas três últimas décadas, o contributo 

para o desenvolvimento e criação de dinâmicas do conce-

lho de Arouca; nomeadamente o impulsionar da criação de 

zonas industriais; a modernização do comércio, que deu o 

seu grande impulso à Arouca que conhecemos e nos habitu-

amos a ver nos últimos vinte anos (lojas modernas, limpas 

e atrativas), assim como a melhoria dos espaços urbanos 

adjacentes. Lembrou o contributo para a construção da 1ª 

fase da via estruturante, lutando lado a lado com todas as 

forças vivas do concelho para a concretização da obra; que 

veio a acontecer mais recentemente com a realização da 

2ª fase com o troço de ligação de Escariz à A32, releve-se 

que o argumento e fundamento do Governo para execução 

desta obra consubstancia-se fundamentalmente com o facto 

de esta ligação ser uma mais valia para as zonas industri-

ais e competitividade das empresas aí localizadas. Enalteceu 

ainda, mais recentemente, a consolidação feita de forma 

sábia entre as empresas dos concelhos de Arouca e Vale de 

Cambra, gerando os consensos necessários e que tornaram 

possível a formação da Associação Empresarial de Cambra e 

Arouca.
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Internacionalização dos setores da
Metalomecânica e do Habitat

Teve lugar no final de tarde do dia 18 de novembro, a 1ª 

Conferência  “Internacionalização da Metalomecânica e Habi-

tat: Tendências, Desafios e Oportunidades”, organizado pela 

AECA, em colaboração com o ISAG/EBS (Instituto Superior de 

Administração e Gestão/European Business School) e a As-

trolábio, Orientação e Estratégia S.A., no âmbito do projeto 

Master Export, em formato webinar através da plataforma 

zoom.

A abertura dos trabalhos esteve a cargo de Cristina 

Mocetão, que fez as honras da casa, dando as boas vindas 

aos participantes, exibindo-se um vídeo institucional do ISAG.

O Painel 1 – Internacionalização: Estratégia ou Necessi-

dade?, contou com a intervenção do Presidente da AECA, 

Carlos Brandão, que destacou a relevância do Master Export 

para a economia da região, aproveitando para agradecer ao 

ISAG pela magnífica receção, que desde a primeira hora se 

disponibilizou para o acolhimento da primeira conferência 

Master Export; assim como aos Presidentes dos Municípios 

de Arouca e Vale de Cambra, Margarida Belém e José Pi-

nheiro, respetivamente pelo envolvimento no projeto Master 

Export.

O objetivo do Master Export é que as empresas orientem 

a sua atuação empresarial para os mercados externos. É um 

projeto em copromoção das associações regionais, AECA e 

AEA - Associação Empresarial de Águeda, que “abraçam” as 

empresas mais pequenas e se objetiva congrega-las, com 

vista a uma maior abrangência territorial e assim, conseguir 

maior massa crítica. Apresenta-se como um projeto direcio-

nado para as empresas que estão a iniciar a internacionali-

zação, enquanto instrumento de apoio focada em cinco mer-

cados (Espanha, França, Bélgica Luxemburgo e Polónia), dos 

MASTER EXPORT

1ª Conferência sobre Internacionalização da 
Metalomecânica e Habitat

Tendências, Desafios e Oportunidades
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quais já estão disponíveis estudos de acesso aos respetivos 

mercados.

A Polónia é o mercado teste para o setor da metalomecâni-

ca, dado que temos empresas que através do Master Export 

já conseguiram entrar em alguns mercados visados, e que 

se pretende seja uma ferramenta cuja abrangência, embora 

regional, pode atingir o nível nacional.

Ainda no Painel 1 - Luís Ferreira (ISAG) apresentou os 

Cinco I´s dos Mercados Internacionais.

Começou por enfatisar, “os 5 “is” da internacionalização 

com sucesso”. É preciso cooperar e colaborar para se afirmar, 

que é o que as várias empresas de sucesso vão fazendo. Em 

termos de competitividade internacional, cada vez há mais 

variáveis, complexidade,  diferentes dinâmicas e imprevisívi-

lidade.

Hoje temos uma globalização cada vez mais imaterial e, 

que se tem que estar assente na informação, digitalização, 

sendo que a Internacionalização já não é uma opção. A digi-

talização avança muito depressa (veja-se a conjuntura da 

pandemia Covid 19).

A internacionalização é um processo estratégico. Quando 

não se tem sucesso à primeira vez, tem que haver resiliência 

e voltar a tentar mais vezes. Quando se começa há uma in-

tenção, uma estratégia que tem ser competitiva, inteligente, 

com informação de qualidade. Tem que haver interligação. 

Inovação é a atitude, é a forma com que olhamos para as 

coisas, mas implica investimento, dado existir muita pressão 

no mercado. Intangível, a economia invisível, os ativos in-

tangíveis são as principais fontes de desempenho e dife-

renciação no novo milénio. Há que saber embrulhar bem o 

produto (com marketing, marca, design, pesquisa, desen-

volvimento).

A abrir o Painel 2: A Internacionalização da Meta-

lomecânica e Habitat: Tendências, Desafios, Oportunidades, 

Mónica Moreira (AICEP – Agência para o Investimento e Co-

mércio Externo de Portugal) – apresentou o estado global dos 

indicadores globais da internacionalização da economia por-

tuguesa. Não é novidade que a produção global irá contrair-

-se em 2020, dado a conjuntura da pandemia da Covid 19. 

Contudo as previsões apontam para 2021 uma recuperação 

mais rápida na Ásia, Australasia e Europa. A pandemia não 

afetou o mercado global ao mesmo tempo, nem da mesma 

forma. Daí a recuperação não se fará também de igual forma.

O impacto nas cadeias de valor vão impulsionar a auto-

matização. Vem ao de cima a reindustrialização europeia (au-

tomação, digitalização e inteligência artificial, e-comerce). As 

oportunidades digitais são agora significativas e já são uma 

realidade face ao confinamento. São exemplo a robótica na 

saúde, App’s também, ligadas à saúde, mudança de compor-

tamentos, nomeadamente o trabalho remoto.

O comércio internacional é agora mais essencial que 

nunca. Facilita o crescimento das empresas na União Euro-

peia, através de trocas comerciais fora do mercado interno 

europeu. Portugal estava com um aumento das exportações 

mas abrandou e 2020 vai ser um ano particularmente difícil.

O valor da quebra do PIB é de 8,5%. Em 2021 espera-

se uma recuperação na ordem dos 5,4%. Há boas notícias, 

prevê-se para 2022/23 que Portugal terá uma taxa de 

crescimento superior à média europeia e até, pré pandemia.       

Atualmente 70% das exportações portuguesas são para a Eu-

ropa e os principais parceiros comerciais vão se manter.

A AICEP tem um conjunto de ferramentas de apoio, através 

da sua rede, nas diversas formas, webinars, e-comerce, site 

de acompanhamento às medidas Covid., acompanhamento 

dos mercados, entre outros, destacando a Campanha Portu-

gal Open for Business, campanha promocional do tecido em-

presarial português nas redes sociais, por forma a potenciar a 

internacionalização e dar a conhecer a oferta nacional.

Ainda no Painel 2, José de Matos (APCMC – Associação 

Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção) 

interveio sobre a Internacionalização da fileira do Habitat. 

Face à atual conjuntura, há mais oportunidades e também 

mais exigências na fileira. As empresas têm pela frente um 

grande desafio e têm que agir depressa. Há necessidade de 

uma industrialização. Em cima da mesa a sustentabilidade e 

garantia das suas exigências. Um grande desafio na gene-

ralidade há uma grande falta de mão de obra qualificada. As 

empresas têm que se internacionalizar. A digitalização ganha 

terreno (muita informação acompanha os produtos em to-

dos os processos). Há muita coisa em curso, que constituem 

desafios mas também oportunidades, tal como a industri-

alização de soluções integradas, para o qual versatilidade e 

flexibilidade das empresas empresas portuguesas se apre-

senta como fator de sucesso.
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No dia 15 de dezembro, realizou-se a 3ª Conferência  

Master Export sob o tema do “eBusiness: Negócio Digital e 

Market Places”, organizado pela AECA, em colaboração com 

a UPT (Universidade Portucalense) e a Astrolábio, Orientação 

S.A., em formato webinar através da plataforma teams.

Painel 1 – Negócio Digital Internacional, a abertura dos 

trabalhos esteve a cargo de Carlos Brito, (Vice-Reitor da UPT) 

enquanto anfitrião, deu as boas vindas aos participantes e 

salientou a importância da cooperação entre empresas e uni-

versidade.

Carlos Brandão, presidente da AECA retribuiu os agrade-

O Painel 3: Casos de Sucesso na Internacionalização. 

Foram convidadas duas empresas associadas; da AEA,  Light-

enjin, Lda, com a participação de José Mota, pela fileira do 

habitat e da AECA, Perfinox, S.A., com a participação de 

António Tavares, pela fileira da metalomecânica, para parti-

lharem as suas experiências na internacionalização.

Adriano Fidalgo (Astrolábio, S.A.) moderou a conferência, 

em termos de condução dos trabalhos, tendo nesta fase de-

safiado as empresas partilhar as suas experiências internac-

ionais, essencialmente nos mercados visados, nos domínios 

das dificuldades sentidas no caminho percorrido, soluções 

encontradas para sua resolução, assim como os processos ad-

otados no dominio do planeamento do processo de internac-

ionalização e modelos de penetração de mercados adotados.

O Presidente da AECA, Carlos Brandão, deu como encer-

rada a sessão de trabalho, agradecendo a todos os oradores 

presentes física e virtualmente, resumindo as principais con-

clusões, dando nota do nível de satisfação das entidades 

promotoras AECA e AEA, pela qualidade e pertinência das 

intervenções, assim como a atualidade dos conteúdos apre-

sentados.

O Projeto Master Export com o código 37628 é desen-

volvido em copromoção pelas Associações empresariais AEA 

(Associação Empresarial de Águeda) e a AECA  (Associação 

Empresarial de Cambra e Arouca), no âmbito do Portugal 

2020, especificamente, do Sistema de Apoio de Ações Cole-

tivas (SIAC) – Qualificação, inserido no objetivo temático nº3 

– “Reforçar a Competitividade das PME”, do Programa Opera-

cional Competitividade e Internacionalização, sendo apoiado 

pelo FEDER.

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

MASTER EXPORT

3ª Conferência sobre Internacionalização da 
Metalomecânica e Habitat

Negócio Digital e Market Places – E-Business
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cimentos ao anfitrião, destacando as atividades da UPT, no 

domínio da internacionalização, realçando as boas relações 

desta universidade com as empresas. Referiu a relevância 

do “Master Export” para a economia da região, cujo obje-

tivo é orientar as empresas para os mercados externos. É um 

projeto em coo-promoção das associações regionais, AECA e 

AEA direcionado para as empresas que estão a iniciar a inter-

nacionalização, enquanto instrumento de apoio, focado em 

cinco mercados (Espanha, França, Bélgica Luxemburgo e 

Polónia). 

Sobre a transição digital, Carlos Brandão reforçou que na 

atualidade, assiste-se a uma aceleração da economia, refor-

çada pela pandemia, para o qual as transações digitais não 

conhecem fronteiras.

Carlos Brito dissertou sobre a aceleração da transição digi-

tal pós-Covid19. “Esta aceleração já começou. Vivemos num 

mundo “VUCA”, versátil, incerto, complexo e ambíguo. Hoje 

o mundo é mais “VUCA”. Temos a Pandemia que nos desor-

ganiza. Este vírus tem um grande impacto nas alterações dos 

comportamentos das organizações, tanto nos consumidores 

como nos compradores. Gerou alteração nas cadeias de abas-

tecimento, houve alterações nas cadeias de valor globais, 

com impactos profundos a nível financeiro. Quem perde? 

Os setores do turismo, lazer, restauração… Quem ganha? 

Os setores da saúde e bem estar, segurança, e-commerce, 

tecnologias de informação... Houve uma compressão do 

tempo, no qual nove meses de pandemia, pareceram nove 

anos; acelerando mudanças significativas nas empresas, nos 

serviços públicos, nas universidades, tal como o exemplo das 

aulas on-line. Num espaço de tempo muito curto, ocorreram 

muitas mudanças, apesar de a tendência para acelerar já vi-

nha de trás. Assiste-se a uma aceleração da economia e da 

sociedade. O digital vai estar cada vez mais em todo o lado. 

Ao nível das empresas, o comércio eletrónico é cada vez mais 

relevante, tal como a análise de dados, big data, inteligência 

artificial e machine learning e tudo o que está relacionado 

com o teletrabalho. São de facto alterações significativas, 

verificadas como por exemplo no setor da habitação, no qual 

as casas vão começar a ser contruídas de forma diferente, 

com um escritório para trabalho. Há mudanças que temos 

que perceber para onde nos conduzem, estando a caminho 

da indústria 4.0, importa acelerar a transição usando mais in-

teligência artificial e análise de dados. Há que se “refocar” na 

alteração dos consumidores e nos resultados, transformando 

esta crise numa oportunidade de mudança.

Painel 2: eBusiness: Negócio Digital e Market Places; 

Jorge Mota do CESAE Digital (Centro Serviços Apoio às Em-

presas) apresentou o tema  - Novos Modelos de Negócio no 

Contexto da Economia Digital.

A globalização e o contexto pandémico que vivemos tem 

provocado uma profunda alteração de hábitos de consumo e, 

por consequência na forma de as empresas responderem às 

necessidades dos consumidores, nas suas diversas tipologias, 

consumidor final, empresas ou estado. A definição oficial de 

pandemia também mudou, agora não representa uma situa-

ção de mortes massiva, mas sim uma situação de contami-

nação massiva podendo os governos implementar medidas 

de emergência com um enquadramento de banda larga, 

com consequências impactantes na economia e nos negó-

cios. Seria impensável a um ano atrás imaginarmos uma 

sociedade em que as reuniões são feitas maioritariamente 

via plataformas de streamming vídeo/áudio como o Zoom, 

Teams, Meet, Skype ou Webex, para citar apenas algumas; a 

apresentação de produtos, serviços e soluções fazem-se por 

plataformas eletrónicas, e missões de prospeção e feiras in-

ternacionais incluindo acordos de parceria e distribuição que 

se finalizam recorrendo a instrumentos disponibilizados pela 

economia digital. O vocabulário de negócios e trabalho mu-

dou, já não dizemos tenho uma reunião em Lisboa às 15H, 

mas tenho um “Teams” às 15H, o teletrabalho tornou-se uma 

importante modalidade quer para a operação empresarial 

quer para agências públicas. Os canais de venda apresentam 

atualmente quotas de mercado com tendências crescentes 

para o comércio eletrónico, seja no segmento B2B seja no 

segmento B2C, e as opções de compra e tomada de decisão 

de compra estão cada vez mais vinculadas a dispositivos 

móveis ou em mobilidade (80% do poder computacional 

está em dispositivos em mobilidade, tal como telemóveis ou 

outros). Inovar em termos de modelo de negócio tornou-se 

determinante para decisões críticas em termos de sustenta-

bilidade das empresas, e da sua dimensão, que em termos 

desta “nova” economia tem menos importância [Stefan 

Gross-Selbeck, Ted Talk). A crescente adoção de hábitos de 

compra com recurso a plataformas na internet ou apps em 

modalidade “ondemand” obriga as empresas a repensar o 
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seu modelo de negócio, a inovar e redesenhar a sua cadeia 

de valor, e ganhar conhecimento, senão mesmo sabedoria 

na forma de comunicar os seus produtos e serviços, acom-

panhando as necessidades dos seus clientes (CRM de nova 

geração), e encurtar ciclos de entrega com novos modelos 

logísticos, captar novas leads em processos de marketing 

digital em que os conteúdos têm uma importância critica. 

Isto modifica a estruturação e balanceamento dos RH das 

empresas, onde a pirâmide do modelo de DIKW (Data; In-

formation; Knowledge; Wisdom) assume-se como o pilar 

estruturante para a adaptação da empresa a nova economia 

e a nova forma de fazer negócios. O recurso mais valioso do 

mundo deixou de ser o petróleo para serem os dados, e o 

tratamento inteligente de dados o combustível para “aque-

cer” o negócio. Mas não podemos esquecer que como Afuah 

and Tucci afirmam nos seus estudos sobre Modelos Digitais 

de Negócios – “A business Model is a framework for making 

money”. Importa assim adaptar de uma forma progressiva 

os sistemas de fazer negócio a modelos como o da Uber, que 

já não é uma startup, mas uma multinacional, que mantém 

processos contínuos de inovação, monitorizando constante-

mente as novas propostas de valor que, a nova geração 

preparada de empreendedores lança para o mercado, a que 

junta os seus enormes recursos e poder de investigação e 

inovação internos. Este processo, que em linguagem corrente 

muitas vezes designamos “Uberização”, tem ingredientes 

de alta competitividade e sustentabilidade como responder 

rápido, gerir recursos de terceiros, receber antecipadamente 

e proporcionar serviços monitorizado de alta qualidade. Em 

síntese, o comércio electrónico é “anytime, anywhere, any 

device”.

O Painel 3: Casos de Sucesso na Internacionalização. 

Foram convidadas duas empresas associadas da AECA,  Polis-

port e LVEngine, com as participações de António Vinha e 

Jacinto Antunes respetivamente, para partilharem as suas 

experiências.

António Vinha, apresentou como é que a POLISPORT, em 

particular as equipas de vendas e de marketing, se ajusta-

ram ao novo contexto da pandemia em que nos encontra-

mos, para continuar a servir os seus clientes, bem como 

potenciar e criar ainda mais oportunidades de negócio com 

vista a gerar resultados sustentáveis. Este testemunho, con-

sequência da estratégia e da atuação ágil da empresa; numa 

perspetiva de base industrial, mais operacional, destacando 

a temática do negócio digital e Marketplace, o e-business, 

em processos de ajustamento, e como é que a tecnologia 

ajudou, e está a ajudar, através da digitalização dos proces-

sos no âmbito do enquadramento do business intelligence. 

Em particular, na aceleração da transformação digital da ca-
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deia de distribuição e da componente de marketing digital 

associada, reforçando e fortalecendo a presença online, pro-

movendo e convergindo as suas atividades sempre para a 

melhor costumer experience.”

Jacinto Antunes, sobre a ‘Geração e conversão de leads e 

dinâmicas dos marketplaces’ focou-se na estratégia e novas 

ferramentas digitais na identificação e captação de novos cli-

entes num mercado hipercompetitivo e global – um desafio a 

que todos os negócios devem dar resposta para conseguirem 

gerar pipeline de leads e de oportunidades de negócio à es-

cala global.

No contexto do planeamento e ferramentas para a trans-

formação digital, as PMEs devem ser capazes de gerar mais 

negócio novo, através de meios 100% digitais. Desde os con-

tactos iniciais até à nutrição e gestão de potencial clientes e 

parceiros, todo este ciclo de relacionamento é cada vez mais 

um processo à distância. Esta abordagem é vital tanto para 

as empresas orientadas a clientes profissionais (atividades e 

negócios B2B – business-to-business) como para negócios de 

serviços e venda de produtos ao consumidor final (comércio 

e serviços B2C – business- to-consumer).

Jacinto Antunes começou por introduzir o tema abor-

dando, em primeiro lugar, que a conquista de novos merca-

dos internacionais, para exportação requer que a empresa 

tenha bem identificados os seus clientes ideais, qual o seu 

comportamento, reais necessidades e motivos de compra, 

gerindo de seguida a relação com leads, que têm de ser to-

talmente personalizadas, geridas de forma individual 1-to-1. 

Seguiram-se exemplos de boas-práticas e ferramentas digi-

tais que são a infraestrutura nuclear de suporte a estes desa-

fios: Geração de Leads, Gestão da aproximação com Leads, 

Automação de Interações, CRM, entre noutras. A abordagem 

à exploração de negócio via ecommerce, através de mar-

ketplaces  e de site próprio foi objeto de abordagem com 

exemplos da forma como as empresas se devem adaptar de 

modo a tirar o maior benefício destes canais, não só como 

meio de gerar mais leads, mais clientes e mais vendas, mas 

também como canais de maior aproximação e conhecimento 

direto dos clientes, que devem ser geridos continuamente 

para optimizar a experiência do cliente, em todas as fases da 

relação da empresa com potenciais clientes, clientes ativos e 

parceiros comerciais. 

O workshop demonstrou ter sido extremamente opor-

tuno para o tecido empresarial, onde os participantes pu-

deram trocar opiniões e avaliar o seu nível de maturidade 

digital, em particular no que diz respeito às mais recentes 

soluções e tecnologias digitais de suporte às atividades de 

captação e desenvolvimento de novo negócio. Os desafios 

das empresas na entrada em novos mercados internacionais, 

em atrair novos clientes, explorando novas ferramentas digi-

tais que permitem escalar e automatizar a personalização 

na exploração de novas leads e oportunidades de negócio, 

devem ser umas das prioridades a gerir no contexto da trans-

formação digital.

 As estratégias, soluções digitais e ferramentas abordadas 

neste workshop mostraram como as empresas, em particu-

lar as PMEs, já podem aproveitar novos instrumentos digitais 

para poderem escalar a abertura de novas leads e oportu-

nidades de negócio, no seu processo de entrada em novos 

mercados e na sua internacionalização.

Adriano Fidalgo (Astrolábio SA) moderou o programa da 

conferência, em termos de condução dos trabalhos, tendo 

desafiado as empresas partilhar as suas experiências in-

ternacionais, essencialmente nos mercados visados, nos 

domínios das dificuldades sentidas no caminho percorrido, 

soluções encontradas para sua resolução, assim como os pro-

cessos adotados no âmbito do planeamento do processo de 

internacionalização e nos modelos de penetração de merca-

dos adotados; assim como relevou nesta matéria a importân-

cia da transferência de conhecimento, na relação universi-

dades-empresas, com enfoque na gestão de interfaces num 

ecossistema de inovação aberta, caminhando para a geração 

de smart organizations. 

O Presidente da Aeca, Carlos Brandão, deu como encer-

rada a sessão de trabalho, agradecendo a todos os oradores 

presentes física e virtualmente; resumindo as principais con-

clusões, dando nota do nível de satisfação das entidades 

promotoras AECA e AEA, pela qualidade e pertinência das 

intervenções, assim como a atualidade dos conteúdos apre-

sentados. Um especial agradecimento aos Presidentes dos 

Municípios de Arouca e Vale de Cambra, Margarida Belém e 

José Pinheiro, respetivamente pelo reconhecimento da im-

portância do projeto Master Export na promoção das empre-

sas da região.
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O Projeto Master Export com o código 37628 é desen-

volvido em copromoção pelas Associações empresariais AEA 

(Associação Empresarial de Águeda) e a AECA  (Associação 

Empresarial de Cambra e Arouca), no âmbito do Portugal 

2020, especificamente, do Sistema de Apoio de Ações Cole-

tivas (SIAC) – Qualificação, inserido no objetivo temático nº3 

– “Reforçar a Competitividade das PME”, do Programa Opera-

cional Competitividade e Internacionalização, sendo apoiado 

pelo FEDER.

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional
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Empresas e Empresários
Respostas às nossas questões

Covid 19 - Nove meses depois
Empresários Firmes na recuperação Económica

Os primeiros confinamentos na sequência do Covid-19 obrigaram-nos a novos hábitos. O desafio 
permanece: 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 planos de contingência mediante novas normas. 

A AECA convidou os empresários dos diversos setores de atividade a partilharem as suas ex-
periências sobre esta nova era. 

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

Serviço especializado
garantindo segurança

António Pinho
Covcambra

Em poucas semanas o mundo mudou e o sector da óptica 
não foi excepção.

Deram-se quebras na ordem dos 40% nos primeiros tem-
pos de pandemia e a actividade quase parou apesar deste 
sector poder manter o seu horário normal.

Após estes dois meses iniciais houve uma retoma acen-
tuada no que respeita aos serviços de saúde visual quer nas 
consultas quer na compra de óculos.

Neste novo normal vamos todos ter de fazer uma nova 
adaptação a uma nova realidade, repensar custos, despesas, 
criar novas parcerias, pensar em soluções consultando os 
ópticos, as sua associações e o próprio consumidor, há que 

garantir um serviço especializado garantindo segurança e 
protecção da saúde pública a todos os clientes e enviar uma 
mensagem de esperança e confiança para os desafios que 
aí vêm. 

Juntos seremos mais fortes



23

encontros

Depois do Covid 19,
a Mudança!

António Pinho
Serração da Furna

Amigos, colegas e demais sócios da AECA, 
A convite da nossa associação, partilho convosco a mi-

nha reflexão sobre como será o novo normal no meu setor, 
como  nos vamos adaptar face à incerteza e as repercussões 
económicas, que tememos, a curto prazo. 

Pessoalmente acredito que o pós pandemia está próxi-
mo, pois todos os avanços da ciência me levam a acreditar 
em tal. 

Temendo uma nova crise económica que já se faz sentir 
em alguns ramos de negócio mas que no setor das madeiras 
ainda não teve graves consequências, receio o futuro. A au-
sência de projetos recentes nas empresas exportadoras e de 
novos investimento na construção civil, deixam-me preocu-
pado, pois o nosso setor depende das mesmas diretamente, 
são eles os nossos principais clientes. 

O contexto atual é pouco favorável, trás consigo o peso de 
não saber o dia de amanhã, mas a adaptação a este contexto 
é obrigatória, não podemos ficar na sombra da incerteza e 
temos de começar a antecipar as mudanças de preferên-
cias dos nossos clientes, adaptar a nossa curva da oferta de 
modo, a que o ponto de equilíbrio nos traga a segurança 
necessária. Tenho a certeza que com muito trabalho e dedi-
cação seremos capazes de ultrapassar mais uma crise.

A  depressão económica provocada pela pandemia, será 
mais um momento de superação não muito diferente das 

batalhas anteriormente travadas,  como a crise de 1983 ou 
a de 2008, onde a resiliência foi a chave. Embora saiba que 
esta nova terá padrões muito distintos das demais, nomea-
damente, a falência da atividade económica de forma for-
çada e repentina sem  a habitual queda produto que ser-
viria como aviso, o desvio das verbas de apoio para o ramo 
da saúde levam à interrupção de um ciclo de prosperidade 
económica. Tudo isto num contexto de progresso técnico do 
setor, o que me permite  concluir que a adaptação a este 
novo normal tem de ser feita o mais rapidamente possível 
de modo a causar o mínimo de impacto nas empresas pre-
sentes no ramo das madeiras. 

Na adaptação a este novo normal teremos de nos focar  
na comercialização de produtos já acabados, dando-lhe as-
sim maior valor acrescentado, em detrimento da simples 
transformação da matéria prima. Para este fim será de ex-
trema importância adaptar a produção mecanizando-a de 
forma a criar novos produtos. Estratégias já usadas na Ser-
ração da Furna que nos permitiram destacar a qualidade dos 
nossos produtos. 

O que não nos mata deixa-nos mais fortes, sairemos 
destes tempos de incerteza, mais firmes, teremos ambição e 
a coragem certa para a evolução do setor, temos aqui a opor-
tunidade de liderar a mudança necessária para prosperarmos 
no futuro.

  

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

SERRAÇÃO DA FURNA,
UNIPESSOAL, LDA.Embalamos a sua Exportação
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Há um ano era inimaginável do ponto de vista social e 
económico que estaríamos a lidar com um desafio tão avas-
salador como o que nos é trazido pela pandemia do Covid-19. 
Muitas das estratégias traçadas para 2020 tiveram de ser aban-
donadas e novas tiveram de rapidamente ser postas em mar-
cha, exigindo da parte dos empresários e gestores, uma forte 
procura por soluções para garantir a sustentabilidade das em-
presas e sucessivamente da economia em geral. 

Na PERFINOX existe uma responsabilidade inalienável pelas 
pessoas, a saúde e segurança da nossa equipa, sendo essencial 
para a continuidade da atividade da empresa. 

No início desta pandemia apareceu o nosso maior desafio, 
parar com todos os projetos internacionais (em diversos países 
da Europa e nos Estados Unidos da América), fazer regressar os 
nossos colaboradores de volta e recentrá-los em Arouca em pro-
jetos estratégicos para o futuro. 

O recurso a mecanismos de “lay-off” foram imediatamente 
postos de lado, sabíamos que tínhamos de enfrentar os proble-
mas com coragem para não enfraquecer a nossa capacidade de 
resposta para com os nossos clientes nem baixar a motivação 
por parte dos nossos colaboradores. Ter tantos colaboradores 
nas nossas instalações não é habitual, o que poderia ser um 
problema, mas unimos esforços e redefinimos toda a estratégia 
de 2020 para garantir a manutenção dos postos de trabalho e 
assegurar a continuação do crescimento futuro. Uma estratégia 
de foco interno, com o desenvolvimento de novos projetos e no-
vas ideias para futuro resultando em quatro novos equipamen-
tos seguindo o nosso compromisso com a segurança pública e 
qualidade. 

A aposta no desenvolvimento do mercado internacional foi 
também reforçada, resultando no estabelecimento de contra-
tos de agenciamento para treze novos países. Nesse sentido, a 
PERFINOX está a desenvolver o programa de Avaliação de Con-
formidade segundo ASME. Isto significa que as tecnologias da 
nossa gama PERFIPROCESS passarão a estar em conformidade 
com as leis e regulamentos em quase todos os estados dos EUA 
e províncias Canadianas, dando a confiança de que os processos 
de Garantia de Qualidade de produtos e peças relevantes são 

seguros, de alta qualidade, fiáveis e consistentes.
Foram necessários apenas 3 meses para obter estes resul-

tados e ainda um dos passos mais marcantes da nossa história, 
o desenvolvimento do Centro Tecnológico PERFIPROCESS, uma 
sala de processo composta pelas principais máquinas da vasta 
gama de equipamentos PERFIPROCESS. O centro será usado 
como um “Showroom”, Centro de Pesquisa & Desenvolvimento 
para a equipa de Engenharia da PERFINOX, suas associadas, 
bem como para testes com clientes e engenharia de escala. 

Oferecer aos nossos clientes uma possibilidade única de ex-
perimentar diferentes configurações de maquinaria, em escala 
industrial, e desenvolver novas ideias e conceitos de produção 
customizados.

A PERFINOX já possuía os seus planos de contingência devi-
damente estruturados para uma eventual dificuldade. Essa pre-
paração prévia, certamente permitiu que tivesse estes ótimos 
resultados e conseguisse enfrentar os problemas postos em 
causa com coragem, assumindo o caminho para uma mudança 
necessária. Certo é que os tempos que se avizinham não serão 
nada fáceis a nível social e económico, se não houver habilidade 
política para ir de encontro às necessidades que as empresas 
precisam tudo poderá ser posto em causa. Deferir no tempo 
soluções não é resolver problemas, criar falsas expetativas aos 
colaboradores dando-lhes falsas sensações de que tudo se re-
solverá é um problema sério de falta de visão. Para voltar onde 
nos encontrávamos antes da pandemia vai demorar anos, em 
alguns setores poderemos nunca mais atingir os níveis de ex-
celência em que vivíamos.

Acreditámos que brevemente teremos boas notícias da 
comunidade científica, porque somos grandes guerreiros, com 
humildade e sensatez, todos juntos, vamos mais uma vez dar a 
volta por cima, embora não possa deixar de referir que somente 
a comunidade cientifica nada conseguirá, é preciso que todos 
sem exceção percebam, que nunca o país precisou tanto das 
pessoas como agora, chegou por isso agora o momento de uma 
mudança na atitude, consciencialização e princípios de países de 
primeira linha, não apenas na reivindicação de direitos, assumir 
também valores e responsabilidades. 

Oferecer aos
nossos clientes uma
possibilidade única

António Jorge Tavares
Perfinox
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A BIOSEGAL é uma empresa de consultoria e prestação de 
serviços na área de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, 
Segurança Alimentar e Formação, que tal como muitas ou-
tras empresas e toda a sociedade foi confrontada no início 
deste ano com um vírus que nos trouxe muitas inseguranças 
e incertezas.

Com o agravar da situação, ficou claro de que todos nós 
teríamos de nos preparar para tempos difíceis, pois tendo 
em conta a natureza do nosso trabalho que está muito de-
pendente das relações interpessoais, sabíamos que iriamos 
ser diretamente afetados e limitados no desenvolvimento da 
nossa atividade.

Com a entrada em vigor do Estado de Emergência e, 
não obstante das dificuldades por que todos passaríamos, 
a BIOSEGAL adaptou-se rapidamente às novas circunstân-
cias e preparou-se para numa primeira fase, manter o apoio 
aos seus clientes com uma atualização constante da infor-
mação disponibilizada pela DGS e pelo Governo, bem como 
o esclarecimento de dúvidas e elaboração de planos de con-
tingência mantendo desta forma um contacto permanente 
quer por email quer através das redes sociais.

A situação evoluiu, e na BIOSEGAL sabíamos que teríamos 
que nos reinventar para conseguir superar as dificuldades e 
manter todos os funcionários na estrutura da empresa. Para 

Covid-19
A adaptação é uma
característica intrínseca 
do ser Humano

Paula Albergaria
Biosegal
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além dos serviços de saúde no trabalho, decidimos que tí-
nhamos de ir mais além e de alguma forma prestar um 
apoio mais direto aos nossos clientes, às empresas e à co-
munidade em geral.

Após algum estudo e análise, verificamos que na nossa 
região não existia uma entidade que se dedicasse á reali-
zação de testes de rastreio ao COVID-19 (com a exceção das 
unidades hospitalares e de alguns laboratórios). Tendo em 
conta a área de atividade em que se integra e os profissio-
nais de saúde que possui nos seus quadros, a BIOSEGAL achou 
que tinha a responsabilidade e o dever cívico de passar para 
a linha da frente para combater um inimigo invisível que se 
estava a disseminar rapidamente pela nossa sociedade e a 
provocar consequências drásticas no nosso modo de vida.

A BIOSEGAL que já possuía um posto de análises clíni-
cas devidamente equipado e autorizado, resultante de uma 
parceira com o Laboratório de Análises Clínicas AVELAB, de-
lineou uma estratégia e decidiu adaptar toda a estrutura da 

empresa e a dar formação especifica aos seus profissionais 
para cumprir os requisitos da DGS e assim obter a autorização 
para iniciar a realização de testes de rastreio ao novo vírus 
COVID-19.

Foi no início do mês de abril que abrimos o centro de 
rastreio COVID-19 e toda a equipa da BIOSEGAL estava cons-
ciente do grau de exposição, da transmissibilidade e da 
agressividade do vírus que teríamos de superar com todo o 
nosso empenho, dedicação e profissionalismo. Estarmos ali 
disponíveis para a nossa comunidade e para as empresas foi 
fundamental, e agradecemos a todos os que depositaram 
em nós toda a confiança, permitindo a identificação e isola-
mento dos casos positivos (muitas vezes assintomáticos) 
contribuindo assim para a diminuição da disseminação do 
vírus e prevenindo o fecho de muitas empresas.

Passaram-se mais de 8 meses, realizamos dezenas de 
milhares testes de rastreio, e apesar de todas as dificuldades 
e obstáculos com que nos deparamos neste sinuoso cami-

Gisela Camisão, Sociedade Unipessoal, Lda.
Zona Industrial de São Domingos, Fase 1, Lote 5 
4540-177 Arouca

E.mail: giselacamisao@gmail.com
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“Este foi um ano muito difícil para todos e 
esta guerra ainda não acabou, mas uma coisa 
é certa, mantemos um pensamento positivo 
e a esperança de que em breve possamos re-
gressar à normalidade com a certeza de que 
esta pandemia nos tornou ainda mais fortes.”

nho, mantemo-nos na linha da frente. A BIOSEGAL e toda a 
sua equipa está orgulhosa da decisão que tomamos, do seu 
posicionamento e do seu sentido de utilidade para com as 
empresas da região e a comunidade em geral.

Para além de continuamos a prestar todo o apoio ao teci-
do empresarial relativamente ao tema COVID-19, continua-
mos também a prestar os nossos serviços de base a todos os 
nossos clientes, cumprindo rigorosamente todas as medidas 
de segurança e contribuindo para que os seus clientes deem 
continuidade ao desenvolvimento das suas atividades.

Estamos certos que, desde o início da pandemia muita 
coisa mudou, e que a situação que vivemos atualmente nos 
fará refletir e agir de um modo diferente enquanto cidadãos 
e empresários, obrigando-nos a repensar a filosofia e os mo-
delos dos nossos negócios, definindo novas estratégias para 
fazer face às adversidades que o futuro certamente nos trará.

Agradecemos a todas as pessoas e entidades que desde 
o início acreditaram e confiaram no nosso trabalho, e que 

das mais variadas formas nos apoiaram e continuam a apoi-
ar nesta batalha. Como empresa, a BIOSEGAL procura fazer 
sempre mais e melhor em prol do bem comum.

Continuaremos sempre aqui, disponíveis para o ajudar a 
si ou à sua empresa. Contacte-nos!

Malhadoura - Lote 1B | Santa Eulália | 4540-535 Arouca
Telf.: 256 944 725 | E-mail: geral@fonteseribeiro.pt
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A vida é
uma aprendizagem

Carlos Furtado
Porto de Ideias

Como empresário estou habituado a preparar cenári-
os. Pessimistas, cautelosos e otimistas. Todos idealizamos 
soluções e caminhos alternativos tendo por base a experiên-
cia do passado e o que o mercado nos apresenta. Só que 
este ano o chão fugiu-nos a todos. Fomos confrontados com 
um cenário que não tínhamos previsto. Começamos por ou-
vir notícias longínquas mas elas foram-se aproximando e 
de repente entraram porta dentro. E sentimos o impacto do 
primeiro lockdown e a obrigação de teletrabalho onde ele 
era possível. E assim aprendemos um novo termo. E com ele 
imensas dificuldades a superar. No que me toca enquanto 
gestor, e a uma empresa como a Porto de Ideias, esta obriga-
toriedade não foi um problema. As nossas funções permitem 
essa distância física e em janeiro de 2019 tínhamos feito um 
investimento que nos permitia trabalhar à distância. Já aqui 
volto a esta nova realidade pois merece reflexão maior e a 
minha opinião evoluiu com a experiência.

Sim, o embate foi violento. Íamos todos num carrocel 
bonito e colorido. E em grande velocidade. O ano de 2020 
prometia ainda mais e estávamos animados. E de repente 
foi colocado um travão. Caímos todos dos cavalos, das zebras, 
das cadeirinhas, das girafas. Aos poucos fomo-nos levantan-
do e percebemos o grau das mazelas. As empresas mais sau-
dáveis, com melhor capacidade de adaptação e lideranças 
fortes foram as primeiras a enfrentar a realidade. Decidi que 
não decidia a quente. Nem tomaria decisões irreversíveis. 
Mas que deveria aproveitar as dificuldades e transformá-las 
em oportunidades. Reorganizar, analisar, envolver a equipa. 
O enorme impacto durou meses e fez-se sentir no negócio. 
Atuando em várias áreas da comunicação, nomeadamente 
os eventos que foram sendo cancelados, conseguimos “virar 
agulhas” e aproveitar oportunidades. Parar era morrer.

E o que descobriu a grande maioria dos empresários? Que 
era importante comunicar. Comunicar com os colaboradores 
e explicar-lhes o que estava a acontecer aos seus negócios. 
Comunicar com os decisores e explicar-lhes as dificuldades. 
Comunicar com os clientes, parceiros e fornecedores de for-
ma a encontrar um caminho comum. Pelo nosso lado fica-

mos satisfeitos que o nosso aconselhamento constante seja 
hoje uma realidade e as marcas que nunca deixaram de co-
municar vão sair mais fortes desta travessia

O governo tem feito por adiar as dores do embate com 
as moratórias bancárias, empréstimos e tímidos adiamentos 
de prazos fiscais. Na prática endividamento para as empre-
sas e o habitual empurrar com a “barriga”. É certo que estas 
medidas podem ser suficientes para algumas empresas que 
terão tempo para recuperar, para outras não passam de as-
pirinas e não as vão salvar do problema de inexistência de 
negócio. Sim, nasceram novos negócios e morreram outros. 
Nasceram necessidades e foram criados novos hábitos que 
perdurarão e outros que acabarão por desaparecer. Na Porto 
de Ideias, criamos o departamento de marketing digital que 
vinha sendo sucessivamente adiado e que hoje é uma re-
alidade. “Fomos obrigados a ser rápidos na adaptação”. Por 
aqui estamos a lidar com a mudança da melhor forma pos-
sível. “Se todos quisermos o mesmo vai ser possível alcançá-
-lo” é o lema que procuro incutir e a equipa está motivada. 
E aqui chegado regresso à questão do teletrabalho. Desde 
sempre trabalhei na área da comunicação, ora em jornais ou 
revistas, onde não existia o típico horário de trabalho das 
9h às 19h. Dar prioridade aos resultados em detrimento do 
número de horas trabalhadas. O negócio assim o permite. 
Mas agora com o teletrabalho obrigatório descobri o lado 
negro. O afastamento das pessoas, o quebrar de laços de                                    
equipa, a impossibilidade de enquadrar os mais novos, a 
perda da criatividade e da espontaneidade que permite uma 
pausa junto à máquina de café.

Mas cabe-nos a nós empresários, uma vez mais, en-
contrar o melhor caminho para enfrentar o ano de 2021. 
Tivemos não uma revolução industrial, mas uma revolução 
de costumes. Pela minha parte estou desejoso de voltar às 
reuniões presenciais, aos almoços de trabalho, aos eventos 
presenciais com verdadeiro network e cheio de abraços. Até 
lá caminharemos de máscara, mas de cabeça erguida certos 
de que fizemos o melhor pelas nossas empresas, pelas nos-
sas equipas e pelo nosso país. 
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Após a grande recessão económica que o país sofreu en-
tre 2010 e 2014, o sector das actividades fotográficas ergueu-
-se, e nos últimos anos os frutos do trabalho desenvolvido 
começaram aparecer. 2020 seria um ano de afirmação de 
muitas empresas do sector. Sentimo-nos como um dos sec-
tores mais devastados pela pandemia que nos rodeia. No 
nosso caso posso afirmar que 85% do trabalhos foram adia-
dos, sabemos que temos um futuro incerto. A reportagem 
social é um dos nossos pontos fortes, talvez o mais forte e 
que mais investimos nestes últimos anos. A dedicação que 
tem sido feita nos últimos anos no ramo da reportagem de 
eventos sociais não aconteceu por mera necessidade, mas 
sim, porque preferimos aplicar todas as nossas forças naqui-
lo que mais gostamos de fazer, fotografia de casamento e 
infantil. Abraçamos o contacto social e acima de tudo par-
tilhamos momentos e histórias. No final de um ano muito 
negativo para o comércio, pouco se pode falar sobre um 
balcão de vendas ao publico cujas quebras foram enormes, 
é preferível abordar outras iniciativas tomadas ao longo do 
ano que ajudaram um pouco à venda de balcão, a criação 
de uma plataforma online com determinados produtos de 
época com venda e entrega ao domicilio, plataforma esta 
que permite ainda a manipulação e personalização do cli-
ente sem sair de casa, aposta e insistência no marketing di-
gital em plataforma online de redes sociais, estas duas ações 
tem vindo lentamente a revelar-se úteis em momentos de 
confinamento que todos atravessamos. 

Num ano perdido em incertezas e drásticas mudanças de 
rotinas e de liberdade sempre imaginei que seriam muitos 
os profissionais do sector a inspirar-se na própria pandemia 
para realizar projectos diferentes e até surpreendentes, mas, 
tal não aconteceu, surgiram no inicio algumas obras criativas 
de momentos onde se via uso de máscara ou outros aspetos 
de normas impostas, mas tudo isto não prevaleceu, até pelo 
contrário sinto que de momento é tão avassalador que já 
ninguém consegue ser criativo ao ponto de usar um aspeto 
como uma máscara num dos seus trabalhos. Após o descon-
finamento houve uma tentativa de voltar a normalidade e 

de proceder à realização dos trabalhos marcados, mas dia 
após dia, semana após semana tudo se tornou cada vez mais 
incerto, o que levou ao adiamento dos tais 85% de trabalhos 
adiados. Pensando que esses 85% poderiam tornar 2021 um 
ano excelente e farto de trabalho cai-nos a incerteza de um 
futuro ainda sem uma previsão válida. 

No entanto toda esta pandemia que nos atingiu também 
serviu para que pudesse-mos parar, pensar e delinear estra-
tégias. Sabemos que adaptação e capacidade de se adaptar 
é a melhor forma de dar resposta às exigências e dificul-
dades que nos vão surgindo, desta forma fomos apostando 
em outros ramos do nosso setor que ainda podiam ser mais 
explorados, estudio, reportagem social exterior como sessões 
fotográficas de curta duração com uma dinâmica criativa su-
perior. Somos profissionais criativos e penso que tal como em 
outras áreas de comércio ou industrial “dar asas imaginação” 
é uma forma sustentável de se adaptar e evoluir no meio em 
que vivemos.

Neste final de ano e tendo o Natal como época forte, 
tivemos a iniciativa de fazer algo diferente que pudesse ser o 
começo uma nova forma de trabalho no futuro, e em deter-
minadas épocas  criamos um um cenário exterior, “Um conto 
de Natal” cujo resultado são minisessões fotográficas ao ar 
livre, revelou-se até agora como uma novidade excepcional 
que transmite naturalidade em ambiente familiar. 

2020 foi realmente um ano péssimo, mas é importante 
referir que neste mundo “nada se perde tudo se transforma” 
é neste sentido que temos de pensar numa nova forma de 
poder “transformar” o nosso futuro. Sabemos que o futuro é 
incerto, sabemos ainda mais que vai ser difícil até retomar-
mos a normalidade, mas a vida continua e só com a união 
conseguiremos atravessar esta fase difícil.

A vida não acabou, começa agora. 

Pensar e
delinear estratégias

Ricardo
FotoPina
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António Augusto Silva
Inocambra

Neste ano atípico de 2020, e que está a chegar ao fim, 
retratamos aqui o impacto, implicações e estratégias resul-
tantes da situação pandémica com a qual todos fomos sur-
preendidos e a Inocambra não é exceção.

A Inocambra, é uma empresa empreendedora e atual. 
Tem vindo a apresentar uma situação empresarial confortá-
vel, evolutiva e sobretudo de sucessivos investimentos.

No ano de 2019 iniciou um grande projeto com um au-
mento significativo das instalações, e aquisição de equipa-
mentos de tecnologia de ponta.

O 1º Trimestre foi o melhor de sempre com um valor de 
faturação nunca antes atingido para o mesmo período, quan-
do tudo de repente parou.

O país deparou-se quase que instantaneamente com um 
bloqueio quase total, um cenário de incertezas a todos os 
níveis, e nesta empresa teve um impacto inesperado. 

Logo no final de Março vimos o mercado a fechar-se no 
estrangeiro, sendo este o principal mercado alvo da empresa. 
Os nossos clientes a cancelarem reuniões presenciais agen-
dadas, a não confirmarem encomendas, e sem condições 
para rececionar o material já pronto no nosso armazém, situ-
ação que condicionou em muito a continuidade da execução 
dos trabalhos em fabrico.

Tudo era uma incógnita, e como outas, a empresa teve 
de trabalhar no sentido da prevenção. Teve de se reorganizar 
perante a ida de alguns trabalhadores para casa por conta 
das escolas fecharem, elaborou estratégias e planos de pro-
teção pandémica, não só para os que continuaram a laborar, 
mas também para quem se deslocava à empresa por mo-
tivos imperativos. O medo de possível contágio era e con-
tinua a ser grande e geral.

No mês de Maio começou-se a verificar alguma normali-
dade para com o nosso mercado, ainda que com algumas 
limitações, mas sempre solucionadas por forma a atingir os 
seus objetivos.

A empresa nunca baixou a guarda, e todos sempre es-
tiveram motivados.

Aos poucos, a retoma da atividade “quase” normal foi 
acontecendo ainda que de forma moderada.

Atualmente, e quase no final do ano, verificamos que 
efetivamente a pandemia teve e continua a ter um impacto 
significativo no volume de negócios global da empresa, no 
entanto, as perspetivas futuras são moderadamente positi-
vas, levanto a empresa a projetar objetivos positivos para o 
próximo ano.
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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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“INOCAMBRA – Entidade Inovadora e de Dinâmica
Empreendedora, duplica a dimensão da capacidade

instalada atualmente para 12000m2 de área de produção.”

SERRALHARIA EM AÇO CARBONO E AÇO INOX

CAIXILHARIA

CORTE LASER

QUINAGEM

INOCAMBRA - Construções Metálicas, S.A.
Rua Vale de Pereiras, 797

3730-370 Vale de Cambra, Portugal

T. 00 351 256 425 842

E. geral@inocambra.pt

S. www.inocambra.pt

construções metálicas, S.A.



32

Dezembro’20

Empresários firmes
na recuperação

económica

Marcelo Soares
SDD - Soluções em Madeiras

Caros empresários e arouquenses em geral,

Os últimos meses que vivemos, foram de tal forma ines-
perados e inimagináveis, que quase pareceram irreais. Tem-
pos destes, deitam por terra o trabalho de anos nas empre-
sas e colocam, quase em pé de igualdade, o mais metódico, 
mais planeador e visionário dos empresários, com aquele 
que vive o dia a dia sem planos e preparações.

Como sabem, existiram e continuam a existir impactos 
muito dispares do Covid-19 nos diferentes ramos de ativi-
dade. Por imposição das autoridades de saúde nacionais, 
alguns foram obrigados a fechar, outros a reduzir a lotação 
dos seus espaços comerciais e/ou reduzir os horários de 
funcionamento, outros viram-se forçados a colocar os seus 
colaboradores em teletrabalho. As empresas deixaram de 
poder contar com a disponibilidade da sua mão de obra por 
força do apoio à família, quarentenas e contágios. 

Venho dar-vos a conhecer o impacto da Pandemia             
COVID-19 na minha área profissional, bem como a minha 
opinião do que vai ser o futuro próximo das empresas ligadas 
à área da construção. 

No nosso ramo de atividade, o impacto das crises quase 
nunca é imediato, uma vez que grande parte dos projetos 
tem uma duração de meses.  Os efeitos tendem a sentir-se 
só algum tempo depois. No meu caso específico, de facto é 
o que está a acontecer. Felizmente, até à data, tem sido pos-
sível manter o funcionamento da empresa de forma quase 
normal. 

No início da pandemia, estávamos com uma carteira de 
encomendas confortável e que nos dava um horizonte de 
trabalho até meados do segundo trimestre de 2021, pelo 
que o receio não era a falta de trabalho imediata, mas sim 

duas outras preocupações:

• A continuidade dos projetos que tínhamos a decor-
rer ou para iniciar

Em relação a este ponto, o começado foi acabado, o pla-
neado foi concretizado.

Apesar das limitações que o respeito pelas novas regras 
de combate ao vírus nos trouxe, a SDD tem uma responsabi-
lidade inalienável para com os seus clientes no cumprimento 
dos compromissos assumidos. Para conseguirmos ultrapas-
sar algum absentismo por assistência a menores/isolamen-
tos profiláticos, já contratamos, desde o início da pandemia, 
cerca de 10 funcionários; por outro lado recorremos também 
à subcontratação, em algumas situações específicas.

• O outro aspeto, e o mais importante, era manter-
mos a saúde e segurança de todos os nossos colabora-
dores e de suas famílias

Com esta preocupação sempre presente, implementa-
mos desde cedo um plano de combate, prevenção e miti-
gação de riscos de contágio. 

Distribuímos e colocamos à disposição dos nossos colabo-
radores, material de proteção e desinfeção, para que estives-
sem (e se sentissem) protegidos na empresa e fora dela.

Entendemos que só desta forma poderíamos manter a 
sustentabilidade da empresa, os postos de trabalho e o seu 
crescimento.

Graças aos esforços que desenvolvemos e à continua 
confiança dos nossos clientes, temos já o próximo ano estru-
turado, com objetivos bem definidos e que passam por um 
crescimento significativo relativamente a 2020. 

Penso que o final do ano 2021 e o ano 2022 serão o 
período de maior impacto para as empresas ligadas à cons-
trução, razão pela qual estamos a alargar o nosso leque de 

A incerteza no futuro e de quais os recursos 
disponíveis foram e são um desafio enorme e 
diário! 

Em resumo, estamos no final do ano e te-
mos os nossos objetivos para 2020 cumpridos! 
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clientes e as nossas áreas de intervenção, de forma a ultra-
passarmos esse período sem sobressaltos. 

Creio que após a tempestade virá a bonança, e que as 
empresas melhor preparadas sairão desta crise fortalecidas.

Não quero terminar sem agradecer a responsabilidade, 
empenho e rigor com que todos os nossos colaboradores 
têm respeitado as regras implementadas pela empresa. 
Com a mesma consciência social, têm conseguido manter-se 
“a salvo” fora do contexto profissional e só desta forma foi 
possível conseguir chegar a este momento apenas com um 
único caso positivo. 

Vamos todos trabalhar para que tudo corra pelo    
melhor!

Contactos:
zonaverde@zonaverde.pt
t. 256 364 544 // m. 968 943 849
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O estigma
de viajar

Rafael Cecílio Soares
Clube do Paiva - The River Experts

Estamos no setor do Turismo desde Março de 2003 como 
Operadores Turísticos - Animação Turística e Turismo de 
Aventura, onde a nossa área de atuação se concentra no Rio 
Paiva oferecendo atividades de aventura. Ao longo destes 
anos temos enfrentado vários problemas e crises, contudo, 
quase nunca deixamos de crescer de uns anos para os ou-
tros. Fatores internos e externos à nossa estrutura explicam 
os anos de crescimento e os anos menos bons, a saber 2007, 
2012 e 2020. A identificação dos mesmos é o primeiro passo 
para poder enfrentá-los. 

De 2003 a 2006 o crescimento da empresa foi exponen-
cial chegando sempre a valores próximos dos 3 dígitos. Se 
no primeiro ano os nossos clientes eram essencialmente 
grupos de amigos que vinham experimentar uma aventura, 
em 2006 já tínhamos empresas nacionais a oferecerem aos 
seus colaboradores experiências de teambuilding. O Rafting 
é uma atividade de trabalho em equipa por excelência.   

Em 2007 enfrentamos a primeira seca - falta de caudal no 
rio para vender o nosso principal produto, o Rafting. Sabía-
-mos desde a abertura da empresa que mais tarde ou mais 
cedo tal poderia acontecer. Por essa razão a gestão de te-
souraria sempre teve em conta esse fator.

2008 a 2012 a crise das dívidas afetou profundamente o 
nosso País. Com o mercado interno de rastos partimos para 
a internacionalização procurando parceiros em Portugal e na 
Europa que trabalhassem o mercado Português. Com essa 
estratégia conseguimos manter taxas de crescimento próxi-
mas de 50% ao ano. Salvo em 2012 onde também tivemos 
seca.

De 2013 a 2019 com a retoma da economia interna mais 
o “boom” do turismo nacional que acontece em 2015, que 
coincide também com a abertura dos Passadiços do Paiva, 
voltamos a crescer de ano para ano. 

Em 2020 no 1º trimestre voltamos a crescer em Janeiro 
e Fevereiro até que chega Março e o primeiro cancelamen-
to. Como já havíamos enfrentado secas em anos anteriores 
ainda pensamos “vamos encarar isto como mais um ano de 
seca”. Mas não, não era um ano de seca. É um ano pan-

démico. Talvez dois... 
Confinamento. Preparar as atividades de Verão a princípio 

parecia um desafio muito complexo, muitas reuniões zoom com 
parceiros, colaboradores, especialistas de saúde, etc., até que 
começam a surgir as diretivas da DGS para o desconfinamento. 
Afinal já trabalhávamos com muita segurança e higiene nos 
nossos procedimentos. Reduzir o tamanho dos grupos, garantir 
o distanciamento, usar máscara e álcool gel e siga.

3º trimestre. Agradável surpresa. Os Portugueses que-
riam consumir local e em regiões de interior. Julho e Agosto 
com crescimento em relação a 2019 e praticamente só com 
mercado nacional. Setembro razoável, mas já com efeitos do 
surto de Arouca.

4º trimestre. O estigma de viajar. Podemos operar, mas 
sentimos que as pessoas ou têm medo ou se sentem mal em 
fazer uma viagem por mais pequena que seja. 

Seja como for, o último trimestre do ano sempre foi o 
mais calmo e é onde aproveitamos sempre para reciclar, 
formar e fazer verificações técnicas mais aprofundadas aos 
equipamentos. O investimento em equipamentos técnicos 
de alta qualidade para o conforto e segurança dos nossos 
clientes e guias é onde realizamos os maiores investimen-
tos todos os anos. Nos recursos humanos apostamos na for-
mação, habilitando e atualizando sempre os nossos guias 
com as melhores práticas que se realizam no mundo, com 
certificações internacionais de caracter técnico e de relações 
interpessoais focadas no cliente e na experiência.

Para 2021 estamos a preparar em conjunto com o Municí-
pio de Arouca a segunda edição do Arouca Rafting Summit 
já em Janeiro.

Contamos que durante o próximo ano a Pandemia co-
mece a ficar controlada. As empresas e os empresários pre-
cisam de apoio como nunca e nem sempre temos assistido 
às melhores soluções para a uma ajuda efetiva. Contudo só 
com saúde conseguiremos resolver todos os problemas que 
nos apareçam. Esperemos que a vacina traga com ela saúde 
e nos abra uma janela de esperança para retomar a confi-
ança e o relançamento da economia.
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Pandemia.
E agora?

Samuel Gonçalves
Summary

É impossível imaginarmos o mundo sem ameaças globais. 
A pandemia da Covid-19, e a forma fulminante como se dis-
seminou, são consequências diretas do “mundo sem fronteiras” 
em que vivemos. Este é um dos lados negros daquela coisa fan-
tástica a que chamamos globalização, a que nos temos de ha-
bituar. Este é o preço a pagar pela mobilidade, pela simplicidade 
dos fluxos financeiros e pela existência do livre comércio – traves 
mestras dos acordos multilaterais nos quais a cultura ocidental 
se baseia. Apesar das adversidades, não podemos duvidar, por 
um segundo que seja, que vale a pena pagar este preço e que 
a nossa vida e em particular a nossa atividade empresarial de-
pendem desta abertura. 

Não quero com isto desvalorizar o momento que estamos 
a atravessar, nem tão pouco ofuscar os efeitos socioeconómicos 
que o facto encerra. Pelo contrário, o que pretendo transmitir 
é que a situação só pode ser revertida se for encarada com 
pragmatismo e com determinação. Tal como referiu Slavoj Žižek 
numa entrevista televisiva, nos primeiros dias da pandemia, “a 
situação é demasiado séria para entrarmos em pânico”. Neste 
contexto, nos próximos tempos, as nossas empresas serão afe-
tadas por fatores que não podemos controlar (como a chegada 
mais ou menos tardia da vacina ou a reposição dos mercados 
globais para os níveis pré-pandemia); mas serão também in-
fluenciadas pelas medidas e pela visão que hoje decidirmos 
implementar.  Nesse sentido, deixo um conjunto de notas, rela-
tivas a algumas mudanças que o contexto atual nos irá impor e 
também a oportunidades escondidas no meio deste problema.

1º As exigências de afastamento físico obrigam-nos, todos 
os dias, a encontrar novas formas para trabalhar, reunir e trocar 
informação à distância. Isso irá despoletar novos modos de or-
ganização e de contacto, cada vez mais digitais. Num momento 
em que tanto se fala de “Indústria 4.0” e de um mundo cada 
vez mais virtual, não tenho dúvidas de que o coronavírus será o 
seu principal promotor.

2º As empresas que conseguirem atravessar este momento 
mantendo-se fortes e saudáveis poderão vir a experimentar 

um crescimento e um alargamento dos seus horizontes depois 
de algum tempo de estagnação. Esta será uma consequência 
expectável da otimização produtiva decorrente da crescente 
digitalização e desmaterialização de procedimentos que a pan-
demia tem vindo a motivar.

3ª Enquanto alguns setores atravessam a pior fase de que 
há memória, outros poderão encontrar neste período soluções 
para alguns dos seus problemas estruturais. Assim, o aumento 
do desemprego em algumas áreas, traduzir-se-á no aumento 
de mão-de-obra disponível noutras. Este pode ser um fator fun-
damental em particular para o setor da construção, tão impor-
tante para a nossa região, que há vários anos se debate com o 
problema da falta de recursos humanos. É também preponder-
ante que este setor consiga reinventar-se e agarrar esta oportu-
nidade, criando estímulos que permitam fixar os trabalhadores, 
evitando a sua fuga para outros setores, para outras regiões ou 
para outros países.

4ª Todas as oportunidades são boas para mudar, para ino-
var, para evoluir. Importa, contudo, termos consciência de que 
a pandemia – que atualmente domina a nossa agenda – é, se 
tudo se concretizar como o planeado, um problema transitório 
que, muito em breve, desaparecerá. Com efeito, é necessário 
avaliar sistematicamente quais as alterações e adaptações que 
valem a pena, e quais as que poderão revelar-se úteis no pre-
sente, mas transformar-se um empecilho dentro de alguns me-
ses. Para isso é importante não termos o destino do nosso país 
– nas empresas, nas escolas, nos organismos do Estado – con-
duzido pela bússola do medo ou pelo impulso do momento, por 
emoção, sem consciência da realidade atual dos factos e da sua 
projeção futura. Não basta sermos sobreviventes hoje. Temos 
também de garantir que seremos resilientes amanhã.
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O impacto da pandemia de Covid-19 tem-se feito sentir 

em praticamente todos os setores industriais. O setor da Au-

tomação Industrial, no qual nos inserimos, também se tem 

retraído. O isolamento, entre outros fatores, levou ao adia-

mento da concretização de novos projetos e de projetos an-

teriormente agendados; isso causou instabilidade e desace-

leração económica. 

Tendo em conta a aceleração existente nos últimos anos 

nas empresas que implementam automação e robótica, 

aliando a indústria I4.0, Cloud Computing, Internet of Things 

(IoT), vão continuar a existir muitas solicitações a fim de au-

tomatizar processos, dada a falta de mão de obra e preca-

vendo possíveis futuras interrupções na cadeia de suprimen-

tos.

Dúvida não existe de que, nos próximos tempos, o de-

safio será preparar os técnicos que estão atualmente no 

mercado para as novas tecnologias. É necessário que todos 

saibam implementar, interagir, interligar e processar toda a 

informação inerente nos diferentes equipamentos e proces-

sos industriais.

Na última década, a Logitron encarou e superou o desa-

fio de se qualificar e qualificar os seus técnicos no sentido 

da polivalência, trabalhando e abrangendo vários setores de 

atividade industrial. O resultado da certificação da empresa 

e da diversificação de clientes pelos vários setores da indús-

tria fez-se sentir amenizando o impacto que a pandemia e o 

abrandamento da economia causaram. 

Acredito que, este ano, o nosso setor de atividade (Au-

tomação Industrial e Robótica) apresentará crescimento, no 

entanto os próximos anos serão para recuperar e consolidar 

as perdas relativas a 2020. Para isso, será necessário encon-

trar soluções inovadoras, mercados de valor acrescentado e 

continuar a evoluir com os nossos parceiros e clientes. De res-

to, será exatamente essa a nossa meta nos anos vindouros.

Perseverança
e atitude...

Paulo Vilarinho
Logitron

VISTA PARQUE
Restauração e Actividades Similares,

Unipessoal, Lda.
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vougageste.pt        geral@vougageste.pt        256379810

O trabalho em equipa é a principal condição de sucesso, por isso privilegiamos a criação de uma equipa

de projeto multidisciplinar com elementos nossos, internos e externos, bem como da empresa cliente,

sempre orientados para os resultados. A VougaGeste é uma empresa de prestação de assessoria de

apoio à gestão e aos negócios. Dispõe de uma oferta de serviços especializada em várias áreas nucleares

da gestão. Contamos com uma equipa multidisciplinar de profissionais qualificados e experientes nas

respectivas áreas de competência.

Nos nossos serviços em clientes e mercados,

procuramos que o planeamento estratégico se

constitua como suporte dinâmico à reflexão sobre

as forças e as fraquezas da organização e sobre as

oportunidades e ameaças presente no mercado.

Clientes e mercados
Nos serviços de design e multimédia, procuramos

viabilizar soluções digitais criativas que

impulsionem negócios a gerar clientes em

potencial e publicitar os seus serviços e produtos.

Design e multimédia

Nos serviços de emprego e formação, procuramos

valorizar as competências pessoais e profissionais

ao serviço das organizações.

Emprego e formação
Nos nossos serviços em negócios e gestão,

procuramos o cumprimento atempado das

obrigações contabilísticas e fiscais, com a produção

de um conjunto de informação credível, importante

para a tomada de decisão e apoio à gestão.

Negócios e Gestão

Nos nossos serviços em indústria e operações,

procuramos na melhoria de processos uma

maneira efetiva de reduzir custos, visando

otimizar e melhorar a performance das empresas.

Indústria e Operações
Nos nossos serviços em sistemas e processos,

procuramos incentivar o aparecimento de novas

formas de organização, novos processos e práticas

de trabalho.

Sistemas e processos
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PRODUTOS, SERVIÇOS E VANTAGENS

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

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

Parabéns DIGITALGREEN
 
“A melhor história que podemos contar é a dos nossos clientes. Movem-

-nos os negócios em expansão e a sua notoriedade online. Os meios são as 
estratégias de marketing digital, os projetos de eCommerce e a gestão do 
conhecimento. As pessoas são o que nos motiva. Fazêmo-lo desde 2008.”

A direção da AECA felicita a gerência.

Agrupamento de Escolas de Arouca – AECA presente nas PAP

Foi com muita honra que a AECA integrou o júri das 
provas de aptidão dos cursos profissionais:

Técnico de controle alimentar, Técnico de eletrónica e 
telecomunicações. Curso de restauração.

Aos finalistas que terminaram os seus estudos e in-
tegram o mercado de trabalho e aos que prosseguem os 
seus estudos, a AECA deseja muitos êxitos.

Agrupamento de Escolas do Búzio – AECA presente nas PAP

Foi com muita honra que a AECA integrou o júri das 
provas de aptidão dos cursos profissionais:

Técnico de empregado de mesa; Técnico comercial; 
Técnico de Produção metalomecânica; Técnico de soldadu-
ra.

Aos finalistas que terminaram os seus estudos e in-
tegram o mercado de trabalho e aos que prosseguem os 
seus estudos, a AECA deseja muitos êxitos.
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VALINOX 
 

A Valinox SA tem o seu Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado há 22 
anos!

Com o objetivo de assegurar e ga-
rantir as melhores práticas de Projeto 
e Construção de equipamentos ao 
longo dos anos, a Valinox certificou-se 
pelas seguintes normas:

• Normas de Gestão
NP EN ISO 9001:2015 – Sistema 

de Gestão da Qualidade - Desde 1998
NP EN ISO 14001:2015 – Sistema 

de Gestão Ambiental – Desde 2004
NP ISO 45001:2019 – Sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde no Tra-
balho – Desde 2017

• Normas de Produção
Marcação CE segundo o referencial 

EN1090-1:2009 + A1:2011 – Classe 
de Execução - EXC3 - Execução de Es-
truturas de Aço – Desde 2015

Instalação, Manutenção e Assis-
tência Técnica de equipamentos fi-
xos de refrigeração, ar condicionado 
e bombas de calor que contenham 
gases fluorados com efeito de estufa. 
– Desde 2014

ASME – Norma Americana de re-
servatórios sob pressão – Desde 2016

“U” Designator – Para reservatóri-
os sob pressão segundo código ASME 
Secção VIII Divisão 1

“U2” Designator – Para reser-
vatórios sob pressão segundo código 
ASME Secção VIII Divisão 2 – Regras 
Alternativas

CAMARC - Prémio Metropolitano do 
Empreendedorismo 2019  

A empresa arouquense Camarc foi 
distinguida com o Prémio Metropoli-
tano do Empreendedorismo 2019. O 
prémio foi entregue a 2 de julho, na 
Sala de Arquivo do Centro de Con-
gressos da Alfândega do Porto. A ce-
rimónia contou com a presença da 
Presidente da Câmara Municipal de 
Arouca, Margarida Belém. 

O Prémio Metropolitano de Em-
preendedorismo é a homenagem 
pública a personalidades que se ten-
ham destacado pela sua ação inova-
dora e dinâmica empreendedora, im-
prescindível para o desenvolvimento 
do território e criação de valor para a 
Área Metropolitana do Porto (AMP). 

Ao premiar o sucesso destas enti-
dades e personalidades, a AMP pre-
meia a ambição, a criatividade e a re-
siliência que aqui se vive e que fazem 
desta região uma importante locomo-
tiva do desenvolvimento do país e um 
excelente território para trabalhar e 
empreender.

A direção da AECA felicita a gerên-
cia.

Inocambra - Prémio Metropolitano 
do Empreendedorismo 2019

Teve lugar dia 02 de Julho na Sala 
de Arquivo do Centro de Congressos 
da Alfândega do Porto, a entrega do 
Prémio Metropolitano do Empreende-
dorismo 2019. A empresa valecamb-
rense Inocambra foi distinguida com o 
Prémio Metropolitano do Empreende-
dorismo 2019. A cerimónia contou 
com a presença do Presidente da Câ-
mara Municipal de Vale de Cambra, 
José Pinheiro. 

O Prémio Metropolitano de Em-
preendedorismo é a homenagem 

pública a personalidades que se te-
nham destacado pela sua ação inova-
dora e dinâmica empreendedora, im-
prescindível para o desenvolvimento 
do território e criação de valor para a 
Área Metropolitana do Porto (AMP). 

Ao premiar o sucesso destas enti-
dades e personalidades, a AMP pre-
meia a ambição, a criatividade e a re-
siliência que aqui se vive e que fazem 
desta região uma importante locomo-
tiva do desenvolvimento do país e um 
excelente território para trabalhar e 
empreender.

A direção da AECA felicita a gerên-
cia.

POLISPORT recebe Secretário de
Estado da Economia

O Secretário de Estado Adjunto 
da Economia, João Neves, visitou a 4 
de setembro as instalações da Polis-
port, acompanhado pelo Presidente 
do IAPMEI, Nuno Mangas, pelo Secre-
tário-Geral da Abimota, Gil Nadais, e 
pelo presidente da Abimota, João Mi-
randa.

A visita decorreu no âmbito do 
programa PT2020, tendo sido visita-
das várias empresas da região, com a 
missiva de conhecer de que forma se 
adaptaram a esta nova realidade, bem 
como as boas práticas que levaram a 
cabo para terem conseguido manter a 
operação em funcionamento durante 
a pandemia da COVID-19.

Durante a visita às instalações 
João Neves salientou a capacidade 
reativa da Polisport, congratulando o 
Grupo pelas ações tomadas que pos-
sibilitaram não só manter a operação, 
bem como conquistar níveis record de 
produção e de faturação, durante tem-
pos que sabemos como tão difíceis. 

Para Pedro Araújo, CEO do Grupo 
Polisport e para todos os membros do 
Conselho de Administração, esta visita 
vem premiar este esforço bem como 
reforçar que Portugal se apresenta 
cada vez mais como um país estra-
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tégico no que diz respeito ao mercado 
das bicicletas, e que a Polisport é um 
player reconhecido neste cluster. 

O Grupo Polisport, fundado em 
1978, integra atualmente 9 unidades 
e conta com o contributo de 471 co-
laboradores para levar a cabo a sua 
missão de ser referência no mundo 
das duas rodas.

Fonte: Polisport

INFORAROUCA celebra 30 anos

 “Com enorme satisfação e orgu-
lhosos do trabalho até aqui desen-
volvido, comemoramos mais uma ani-
versário da empresa.

Agradecemos aos nossos clientes 
que por acreditarem no projeto, sem-
pre caminharam connosco ao longo 
destes anos. 

Obrigado também aos fornece-
dores, nossos parceiros e em especial 
aos colaboradores pela dedicação e 

desempenho que sempre demons-
traram.”

A direção da AECA  felicita a ge-
rência.

SUMMARY

A AECA congratula Samuel Gon-
çalves, arquiteto, da empresa asso-
ciada Summary pelo prémio ‘Dezeen 
Awards’, na categoria ‘Arquiteto 
Emergente do Ano 2020’. A distin-
ção atribuída pela prestigiada revista 

de design e arquitetura, é um reco-
nhecimento do seu trabalho e mérito 
ao mais alto nível. É para a AECA uma 
honra ter no seu corpo associativo 
empresas com esta dimensão. A Di-
reção da AECA deseja o maior sucesso. 

“…Estúdio liderado por Samuel 
Gonçalves foi distinguido pela revista 
de design e arquitetura entre milhares 
de candidaturas de 85 países. Fina-
listas passaram pelo crivo do Pritz-
ker Norman Foster e Paola Antonelli, 
curadora do MOMA de Nova Iorque, e 
pela votação pública de 62 mil partici-
pantes.

O jovem arquiteto de 32 anos, na-
tural de Arouca e ‘discípulo’ da Facul-
dade de Arquitetura da Universidade 
do Porto, líder da equipa do estúdio 
SUMMARY, venceu o ‘Dezeen Awards’, 
na categoria ‘Arquiteto Emergente 
do Ano 2020’. A distinção atribuída 
pela prestigiada revista de design e 
arquitetura, sediada no Reino Unido, 
é para Samuel Gonçalves “um reco-
nhecimento do seu trabalho e mérito 
de toda a equipa”, notoriedade que 
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sua constituição a casca do arroz, um 
subproduto agroindustrial. O potencial 
da casca de arroz para o projeto reside 
no facto deste material deter boas 
propriedades físicas, derivadas da sua 
estrutura morfológica.

Assim, a utilização de fibras natu-
rais e subprodutos agrícolas, como a 
casca de arroz, oferece importantes 
vantagens ambientais. Substituindo 
os agregados convencionais por casca 
de arroz, a densidade do betão poderá 
ser reduzida, contribuindo para uma 

espera lhe traga novas encomendas e 
clientes”...

Fonte: Expresso

ZONAVERDE – Celebra 24 anos

 “A ZONAVERDE – Formação e Con-
sultoria celebra 24 anos e por isso es-
tamos de parabéns! Desde o primeiro 
dia a criar valor para as empresas e a 
potenciar talento a pessoas”.

A direção da AECA  felicita a Ger-
ência.

FARCIMAR, S.A. é promotor líder do 
projeto RiceHUSK+ - Compósitos ci-
mentícios com casca de arroz para 
soluções pré-fabricadas de painéis 
multicamada e barreiras acústicas 

Com uma preocupação contínua 
em inovar, para dar resposta às ex-
igências do mercado a Farcimar tem-
se focado no desenvolvimento de 
novos produtos e aperfeiçoamento 
dos existentes, criando dentro da 
própria empresa, um Departamento 
de Inovação onde desenvolve ativi-
dades de I&D.

Neste momento, a Farcimar, S.A. é 
promotor líder de um projeto inovador 
centrado no desenvolvimento de ele-
mentos pré-fabricados, para a indús-
tria da construção, produzidos a par-
tir de materiais compósitos de base 
cimentícia inovadores, integrando na 
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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”

maior economia nos custos de manu-
seamento e de transporte e para um 
melhor desempenho térmico e acús-
tico.

O sucesso comercial será poten-
ciado não só pela estreita colaboração 
entre todas as entidades envolvidas, 
como pela verificação de todos os re-
quisitos funcionais para as aplicações 
identificadas, introduzindo elevados 
padrões de sustentabilidade.

Este projeto surge assim, como 
uma oportunidade de valorização de 
resíduos, bem como de utilização de 
recursos endógenos. A integração de 
casca de arroz permitirá dinamizar a 
economia nacional e regional, criar 
riqueza e fomentar a competitividade 
a um nível global, acrescentando um 
valor único e inovador à produção in-
dustrial e fomentando a criação de 
emprego.

O projeto “RiceHUSK+ - Compósitos 
cimentícios com casca de arroz para 
soluções pré-fabricadas de painéis 
multicamada e barreiras acústicas” 
foi cofinanciado pelo COMPETE 2020 
e está a ser executado em consórcio 
pela Farcimar, S.A. (líder promotor), 
pelo Itecons e pelo Instituto Superior 
Técnico.

A AECA felicita a gerência pelo pro-
jeto inovador.

Fonte: Farcimar

CASA TESTINHA é notícia na
Revista Evasões

Uma casa aberta há 83 anos, qua-
tro gerações, e, é a mais tradicional 
tasca da vila….”Diz o povo e bem, que 
quem vai a Arouca e não passa pela 
Casa Testinha, não vai verdadeira-
mente a Arouca”… Uma casa que faz 
parte da história de Arouca, é referen-
ciada na Revista Evasões -“Comer em 
Conta”, pelos seus petiscos famosos e 
a arte de bem receber.

A AECA felicita a gerência.
Fonte: Casa Testinha
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CANTINHO DA FARRAPA 
Abertura de novo espaço/serviço de Minimercado

Desde o passado dia 25 de Setembro do corrente ano, que o Cantinho da Farrapa inclui um Minimercado no seu 
leque de serviços. Num espaço contíguo à Confeitaria/Cafetaria/Padaria, este permite ao cliente encontrar um conjunto 
de produtos onde se encontram as mercearias, frutas e legumes, lacticínios, charcutaria, bebidas, higiene, utilidades e 
decoração.

O Cantinho da Farrapa coloca assim a experiência de ir às compras mais agradável, próxima e cada vez mais com-
pleta com reforço da confiança com o nosso cliente.

Fonte: Cantinho da Farrapa
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AECA | Novos Associados

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.

Anjo Dourado - Ourivesaria
Ourivesaria, Relojoaria e Ótica

Avenida Cantinho 25 de Abril 
4540-102 União de Freguesias de Arouca e Burgo
Telm: 914 358 918

Bella Pizza
Pizzaria & Hamburgueria

Av. 25 de Abril, 48-A
4540-102 União de Freguesias
de Arouca e Burgo 
Tel: 256 941 178

Irmãos Peres, Lda.
Comércio a retalho de combustível
para veículos a motor

Santo António - Santa Eulália
4540-551 Arouca 
Tel: 256 944 288 

Manuel Silva Santos - Unipessoal, Lda.
Fabricação de obras de carpintaria para a construção

Rua da Reguenga, nº636 Romariz 
3700-895 Santa Maria da Feira
Telm: 938 276 098

ProIndústria
Atividades de consultoria e formação profissional

Ci3 – Edifício da Junta de Freguesia de Escariz
Urbanização Vila Pavão
4540-322 Arouca
Telm: 918 401 706

Ricardo Brandão - Mediação Imobiliária
Unipessoal, Lda.
Imobiliária

Avenida 25 de Abril, nº42 
4540-102 União de Freguesias de Arouca e Burgo
Telm: 912 101 726

Vougageste - Consultores, Lda.
Outras atividades, consultoria e formação

Rua S. Nicolau, nº2 - 4º andar sala 409
4520-248 Santa Maria da Feira
Tel. 256 379 810
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Ajude a Economia do Nosso Concelho

Com o seu Gesto Ganhámos Todos
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