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O mesmo pôde ser partilhado e assistido nas confe-
rências já realizadas durante os últimos meses (projeto 
MasterExport) e que damos relevo também nesta edi-
ção desta nossa revista.

Para além da temática presente a atualidade segue 
com os constrangimentos “já habituais” de pandemia, 
com associados nossos ligados ao sector do comércio, 
da restauração e do turismo a sofrerem elevados preju-
ízos com poucas ajudas para os minorar.

Os nossos associados do sector da indústria continu-
am a queixarem-se (e com razão) da falta de pessoas 
para trabalhar mesmo em trabalhos de menor especia-
lização (trabalho indiferenciado).

O problema subsiste e agrava-se a casa dia que pas-
sa e não se vislumbram soluções imediatas e/ou a cur-
to prazo.

É um tema que deverá merecer um estudo aprofun-
dado de todas as partes envolvidas: do Governo, das 
associações empresariais, dos municípios das demais 
entidades representativas do meio empresarial e social 
por forma a encontrar soluções que permitam minorar 
os danos que estão a ser causados por este problema.

É urgente o Governo discutir com todos os restantes 
parceiros por forma a serem criadas condições e regras 
por forma a recebermos condignamente emigrantes 
para colmatar a nossa força laboral. Para tal é necessá-
rio envolver todas as entidades por forma a encontrar 
soluções que permitam alojar e integrar todas essas 
pessoas. O mau exemplo do que está a acontecer no 
Alentejo e um pouco por todo o lado, de “armazena-
gem” destes seres humanos em condições precárias 
e “escondidos” das autoridades governamentais tem 
que acabar tal como tem que acabar o “assobiar para o 
lado” por parte do Governo que não enfrenta de frente 
o problema por motivos ideológicos ou por pressões ab-

Economia Circular,
Sustentabilidade e Inovação
em foco   

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

O tema desta Edição da revista é sobre o atual mo-
mento da Economia Circular, Sustentabilidade e Inova-
ção na nossa região e vem mostrar o que já se está a 
fazer e/ou a planear fazer, por parte de alguns associa-
dos, nesta área. Esta auscultação é, entre outras,  re-
sultante de todo o trabalho realizado com as empresas 
que têm participado no Projeto “Master Export” e nas 
diversas ações já realizadas até ao momento.

 O objetivo é o de aumentar a competitividade, so-
bretudo no mercado mundial, das empresas através da 
modernização e inovação dos seus processos e produ-
tos, serviços e modelos de negócio, tornando-as mais 
eficientes no contexto da Economia Circular.

A Economia Circular é uma nova abordagem à pro-
dução e ao consumo que assenta num sistema restau-
rador e regenerativo, apostando na redução, reutiliza-
ção, recuperação e reciclagem dos recursos, por forma 
a dissociar entre o crescimento económico e o aumento 
no consumo de recursos, relação até aqui vista como 
inexorável.

Esta mudança de paradigma irá contribuir para uma 
dinâmica mais equilibrada e criativa entre empresas, 
consumidores e recursos naturais, dissociando o cres-
cimento económico do consumo de recursos não reno-
váveis.

A transição para a Economia Circular é um pro-
cesso dinâmico que exige compatibilidade técnica 
e económica (capacidades e atividades produtivas) 
mas que também requer igualmente enquadramen-
to social e institucional (incentivos e valores).

As empresas da nossa região estão no bom ca-
minho (pelo menos grande parte delas) e têm con-
cretizado passos importantes e significativos nesse 
sentido.
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surdas dos seus parceiros de apoio parla-
mentar.

Ao Governo não basta fingir que não 
sabe de nada, que não aprova os pla-
nos que as empresas vão implementan-
do etc. É necessário ir ao terreno, falar 
com as empresas, com as associações 
empresariais, com os municípios, definir, 
por exemplo, uma política de quotas por 
região, política de habitação social capaz 
de alojar e de integrar estas pessoas que 
para cá vêm à procura de melhor vida.

Portugal terá muito a ganhar com 
essa clarificação. Se assim não for o que 
será do futuro das nossas empresas? Para 
quê investir mais na industrialização se 
não existem recursos humanos para lá 
operarem?

Uma nota final para a “bazuca” eu-
ropeia e para o que quer que seja que 
esta signifique: Não podemos esbanjar 
recursos NOVAMENTE naquilo que não é 
TÃO essencial. O que necessitamos, por 
exemplo, para a industrialização é de in-
vestir em máquinas, tecnologia e em di-
gitalização e NÃO APENAS, por exemplo, 
em consultoria, em formação para adul-
tos e MUITO MENOS em criação de mais 
gabinetes “parasitas” designados de 
apoio à descarbonização ou outro nome 
que o valha e que têm como finalidade 
última não a preservação do ambiente 
mas a sua própria auto-sustentação à 
conta dos mesmos de sempre. Não ne-
cessitamos de mais gabinetes destes em 
Portugal! ….

Temos que ser claros e diretos e aca-
bar com as más práticas que corroem 
cada vez mais a nossa democracia e o 
nosso País!

Nós, empresários, estamos cá e que-
remos contribuir com soluções. Haja 
quem nos ouça! 
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 Num ambiente económico e social em constante 

mudança, num contexto de pandemia que assolou todo 

o mundo, pensar em economia circular, sustentabilidade 

e inovação representa uma forma das empresas se posi-

cionarem no mercado, de crescerem e prosperarem, apli-

cando um denominador comum que se pretende rentável 

e eliminar a própria ideia de desperdício, usando menos 

recursos mas de forma mais eficiente e produtiva.

O caminho para uma economia “sustentável e inovado-

ra” é um conceito adotado pela União Europeia praticamente 

já há mais de duas décadas. Indissociável daquilo a que os 

especialistas chamam de “modelo circular” (com o “plano 

europeu de ação para a economia circular”), este é um obje-

tivo que tem sido reforçado ao longo dos anos, impondo-se 

transversalmente a todas as áreas da economia e da indús-

tria.

A produção, o consumo, o aprovisionamento de matérias 

primas, a gestão de resíduos, o contexto dos consumidores a 

inovação e o investimento são focos de ação, muito concre-

tos, que os nossos empresários e investidores devem abraçar.

Este é, na minha opinião, um paradigma mundial, mas 

que começa na “casa” de cada um de nós. Sem exceção. 

Chamar a atenção para todos os setores da sociedade 

arregaçarem as mangas na rentabilização, cuidado e reutili-

zação dos recursos naturais é um problema que todos temos 

em mãos. Incluindo, o tecido empresarial. É necessário pois, 

assumir esta questão como um bem comum e trabalhar para 

este avanço.

“Reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar” já deixou há mui-

to de ser um conjunto de palavras que ficam bem e que 

agradam a todos, para ser uma premissa para minorar o im-

pacto do ciclo de vida dos produtos e serviços, e para dar 

engrenagem, digamos assim, à Economia Circular.

Esta consciência ambiental, da otimização de recursos, de 

educação e sensibilização para a preservação do ecossiste-

ma, é pois uma postura que há muito este executivo muni-

cipal incluiu na sua visão estratégica. Só podemos promover 

o que de mais belo temos, a nossa paisagem, os nossos rios, 

o nosso território, se soubermos preservar toda esta riqueza. 

Estimar e valorizar para promover.

Fazemos, dia a dia, a nossa parte com a aposta nas ques-

tões ambientais do nosso concelho. Falamos por exemplo, do 

investimento de mais de três milhões na expansão da rede 

de abastecimento de água e saneamento; com a substituição 

de luminárias tradicionais para a iluminação LED num pro-

cesso de descarbonização alargado a todo o nosso território; 

com o projeto para a eliminação do plástico, a reciclagem 

dos óleos domésticos ou a manutenção de percursos e trilhos 

naturais. 

Queremos assim, criar oportunidades e melhorias dando 

o exemplo. Estou certo de que seremos mais eficientes, te-

remos mais valor acrescentado, potenciaremos em conjunto, 

a nossa própria economia, adotando uma visão global e es-

tratégica.

A questão que coloco é: será que estamos a andar à ve-

locidade desejável?

Tenho a certeza de que com o envolvimento de todos, 

mesmo com os desafios que estes anos nos estão a colocar, 

a resposta é positiva.

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal
de Vale de Cambra

José Pinheiro
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cola. Lançado em setembro de 2013, sob o mote “Produzir 

local. Consumir Local” conta atualmente com 63 produtores, 

dos quais 58 produzem em modo de produção convencio-

nal e 5 em modo de produção biológica. Dinamizado pela 

Associação Geoparque Arouca, tem fomentado o escoamen-

to por via do mercado local, das entregas ao domicílio e de 

entregas em restaurantes locais. Em 2020, conseguiu escoar 

10.744 kg de hortícolas, 5.580 kg de frutícolas, 453 dúzias 

de ovos, 330 kg de broa e pão e de mais 450 unidades de 

produtos transformados. 

Através deste projeto icónico temos assim fomentado 

a produção local mais sustentável com a aposta na preser-

vação de variedades regionais, com recurso a modelos de 

produção não intensivos, com uma agricultura cada vez mais 

assente em modo de produção biológica ou em modo de 

produção integrada.

Sabendo que uma grande caminhada começa com um 

pequeno passo, esperamos assim que o nosso exemplo pos-

sa inspirar outros e que mais se juntem a nós neste trajeto 

em direção a um futuro mais verde e sustentável. Porque só 

assim é possível fazermos a diferença!

Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal

de Arouca

Margarida Belém

Não há planeta B! Com as alterações climáticas cada 

vez mais na ordem do dia e num concelho que tem mais 

de metade do seu território classificado como Rede Natura 

2000, é fundamental que o nosso Município lidere pelo 

exemplo, contribuindo para a construção de um novo mo-

delo económico mais eficiente, mais sustentável e mais 

amigo do ambiente, e por essa via inspire particulares e 

empresas a fazer o mesmo.

É neste contexto que temos vindo a promover a valoriza-

ção do património geológico em torno da valorização dos di-

ferentes geossitios em detrimento da exploração de recursos 

geológicos, com a criação de produtos emblemáticos como a 

Rota dos Geossítios.

Temos também apostado na renovação da frota muni-

cipal com a aquisição de veículos elétricos e a promoção de 

uma mobilidade mais sustentável, desiderato para o qual o 

futuro percurso pedonável e ciclável do vale de Arouca dará 

um contributo fundamental, em particular junto das gera-

ções mais novas, ao fazer a ligação entre os diversos polos 

escolares do vale de Arouca. 

Progressivamente temos vindo também a apostar em 

iluminação pública de baixo consumo, com a utilização de lu-

minárias LED e aumentámos de modo muito significativo os 

pontos de reciclagem, bem como reforçamos o centro de re-

colha de detritos resultantes de construção no nosso Parque 

de Resíduos. Ações estas que têm vindo a ser acompanhadas 

por campanhas de sensibilização.

Neste âmbito da sustentabilidade e da economia circular, 

um dos exemplos maiores é o projeto municipal Arouca Agrí-
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Devido ao agravamento e escassez crescente dos recur-

sos naturais, o paradigma da economia mundial em termos 

de utilização dos recursos disponíveis, tem vindo a ser al-

terado, para um sistema baseado na otimização de recur-

sos naturais, através da redução, reutilização, recuperação 

e reciclagem dos recursos utilizados (materiais e energia), 

reduzindo o impacto na gestão do ciclo de vida dos produtos 

e serviços, dentro dum conceito de bioeconomia, sustentabi-

lidade e circularidade.

A Economia Circular promove um modelo económico re-

organizado, através da coordenação dos sistemas de produ-

ção e consumo em circuitos fechados, podendo ser definida 

com foco na maximização do que já se encontra em uso, ao 

longo do ciclo de vida dos produtos e recursos.

A Economia Circular, tem como princípio a regeneração e 

restauração, com o intuito de manter produtos, componentes 

e materiais ao mais alto nível, durante um longo período de 

tempo. Assim, consiste num ciclo de desenvolvimento con-

tínuo, que preserva o capital natural, otimiza a produção de 

recursos e minimiza os riscos.

Assim, ao desenvolver um produto ou serviço, além dos 

habituais critérios de marketing e design thinking, associados 

ao processo inovador, também deve ser levado em conta, a:

Economia Circular

1. manutenção de ecossistemas que assegurem a exis-

tência de matérias-primas; 

2. gestão dos diversos recursos utilizados no processo 

produtivo e logístico;

3. gestão de resíduos resultantes do processo de produ-

ção;

4. os Impactos ambientais resultantes do consumo do 

bem;

5. o destino final dos produtos após a consumo ou após o 

término da Linha (reutilização).

Segundo as orientações do Pacto Ecológico Europeu1, a 

Economia Circular envolve a reutilização, reparação e recicla-

gem de produtos existentes, aumentando a longevidade dos 

mesmos.

Salvo as soluções produtivas e tecnológicas existentes, 

que melhoram a economia circular, existem ainda ferra-

mentas de suporte à gestão, que ajudam as empresas a 

enfrentar este novo desafio; tornando-se numa excelente 

oportunidade para implementar de forma mais ampla o de-

sign ecológico, a eco inovação e o marketing verde, como 

contratos públicos ecológicos, de acordo com as práticas das 

aquisições públicas da UE, Planos Nacionais para a Economia 

Circular2, Estratégia Ecológica de Compras Públicas3 realizada 

pelas instituições centrais dos países da UE.

Neste sentido estão ativas normas certificadoras orien-

tadas para a adoção de boas práticas de gestão internacio-

nais, garantindo, às partes interessadas que as organizações 

atuam em conformidade com estes sistemas integrados de 

gestão, tais como os referenciais:

1 Plano de Ação do Pacto Ecológico Europeu:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2, acedido a 06/07/2021
2 https://eco.nomia.pt/pt/economia-circular/principios, acedido a 06/07/2021
3 https://encpe.apambiente.pt/sites/default/files/documentos/1_ENCPE2020_APA.pdf acedido a 06/07/2021



10

Junho’21

• ISO 20400 - Aquisição Sustentável

Embora não seja um padrão de requisitos, apresenta-se 

como um padrão de orientação. Esta norma estabelece di-

retrizes muito úteis para a definição de procedimentos que 

estimulam a economia circular. 

É justamente na gestão de compras, que se concretiza o 

processo de tomada de decisão sobre o caminho a percorrer 

na aquisição de recursos naturais e matérias-primas com me-

nor impacto no ciclo de vida.

• ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental

Este padrão enfatiza a análise do ciclo de vida na versão 

de 2015 e incentiva a análise de risco ao longo da cadeia 

de fornecimento. Permite uma gestão mais sustentável das 

empresas e é uma ferramenta importante no controle dos 

impactos das organizações.

• ISO 5001 - Sistemas de Gestão de Energia

Define os requisitos de gestão para os aspetos ambien-

tais mais significativos da atualidade, o consumo de energia. 

Estes requisitos apoiam a gestão das empresas na definição 

de estratégias que permitam não apenas reduzir o impac-

to das contas de energia, mas também reduzir o consumo 

(aquisição de tecnologias novas e mais eficientes) ou esco-

lher a origem da energia (renovável vs. não renovável).

• Verificação EMAS do Sistema de Gestão Ambiental 

(EMAS’)

O objetivo do EMAS consiste em promover a melhoria 

contínua do desempenho ambiental das organizações me-

diante a criação e aplicação de sistemas de gestão ambien-

tal, a avaliação do desempenho de tais sistemas, a comuni-

cação de informações sobre o desempenho ambiental e um 

diálogo aberto com o público e outras partes interessadas, 

bem como a participação ativa dos trabalhadores.

 

• Regulamento de Eco-gestão e Auditoria, Regula-

mento (CE) n.8 1221/2

Esta verificação tem uma filosofia idêntica à ISO14001, 

mas vai mais longe no controlo ambiental, aspetos e seus 

Impactos, nomeadamente na definição de indicadores de 

desempenho ambiental da organização.

• ISO 14006 – Ecodesign

Esta norma encoraja os procedimentos de controlo no 

projeto de produtos e serviços, a fim de integrar a análise do 

ciclo de vida em sua definição.

• ISO 20121 - Eventos Sustentáveis

 

A maioria dos eventos tem duração limitada no tempo, 

tendo também impactos não desprezíveis, que devem ser 

minimizados para “deixar uma marca”. Obriga os promoto-

res a ter uma preparação mais profunda da organização dos 

eventos e a promover comportamentos mais sustentáveis.

 

• Sistema de Comércio de Emissões da UE (EU ETS) 

É uma ferramenta legal, que permite controlar o efeito 

das atividades das empresas face ao meio ambiente (através 

da quantidade de emissão de CO2), compensar os efeitos 

negativos e aumentar os efeitos positivos.

• NP 4457 - Investigação, Desenvolvimento e inova-

ção

 

Semelhante à ISO 14006, esta norma portuguesa, tam-

bém atua na conceção de produtos e serviços, num processo 

em que podem ser incluídos critérios de sustentabilidade.

Os Padrões de Responsabilidade Social e Códigos de 

Conduta (SA 800044, NP 446955, BSCI, SEDEX, ...) procuram 

proteger os Princípios do Pacto Global  das Nações Unidas6 

salvaguardando os interesses dos trabalhadores, trabalhando 

cada vez mais ao longo do fornecimento de ideia. 

Existe também uma adaptação de padrões e códigos 

de conduta (como BKI e SMETA) para que a sustentabili-

dade, integre cada vez mais questões ambientais às suas 

necessidades, permitindo que as questões ambientais sejam 

abordadas e incorporadas nas cadeias de sustentabilidade 

(questões sociais) em conjunto com grande pilar da susten-

tabilidade (questões sociais).

Com o apoio de ferramentas como estas e outras dis-

poníveis ou emergentes, as organizações, juntamente e a 

sociedade em geral, poderão definir o seu comportamento, 

colaborando na convergência para uma economia circular 

baseada nos princípios de sustentabilidade. 

4 https://www.sgs.pt/pt-pt/sustainability/social-sustainability/audit-certification-and-verification/sa-8000-certification-social-accountability , acedido a 06/07/2021
5 https://www.apcergroup.com/pt/newsroom/1103/np-4469-sistema-de-gestao-da-responsabilidade-social, acedido a 06/07/2021
6 https://globalcompact.pt/about/un-global-compact/os-10-principios, acedido a 06/07/2021
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Com este modelo económico, alternativo à economia li-

near, não estamos apenas a produzir, consumindo e gerando 

resíduos, mas utilizando e reciclando após o consumo.

 A abordagem à sustentabilidade, tem sido apenas si-

nónimo de minimização de impactos ambientais negativos, 

reduzir pegadas ecológicas, neutralizar emissões e aumentar 

a eficiência na aplicação dos recursos. Continuar a fazer as 

coisas do mesmo modo, apenas com menos intensidade, 

mas sem mudar de rumo, apenas transfere os problemas 

para o futuro.

A Economia Circular, representa uma importante mudan-

ça para as empresas, obrigando-as a repensar em mais do 

que, apenas nas suas pegadas de recursos e na eficiência 

energética. 

Este conceito circular da economia, foi alargado às ques-

tões ambientais, assumindo-se, que em vez de excedente 

económico utilizado em consumo de luxo, o que está em 

causa é a utilização do excedente físico do processo produti-

vo e consumo e subprodutos gerados.

A Economia Circular assenta, portanto, num modelo que 

otimiza o fluxo de bens, maximizando o aproveitamento dos 

recursos naturais, minimizando a produção de resíduos. Este 

modelo permite a maximização do valor económico do pro-

duto. 

Esta nova forma de pensar as cadeias produtivas traz be-

nefícios tanto operacionais como estratégicos, em ambos 

os níveis, micro e macroeconómico, incalculáveis oportu-

nidades de inovação e design, ao nível de produtos, 

processos e modelos de negócio, criação de empregos 

e estimula o crescimento económico inteligente, susten-

tável e integrador, com efeitos positivos sobre a saúde 

económica, ecológica e social, rejeitando a ideia de que 

o crescimento é prejudicial para o ambiente. 

Assim, este novo modelo, em que a indústria é regenera-

tiva (e não destrutiva e predatória) proporciona uma oportu-

nidade de negócio visível para enfrentar com êxito um mer-

cado cada vez mais competitivo e com exigências ecológicas.

A circularidade também gera novas oportunidades de ne-

gócio, fez surgir novos modelos empresariais e desenvolve 

novos mercados, tanto dentro como fora da União Europeia, 

em atividades circulantes como a reparação, a reutilização ou 

a reciclagem.
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A reciclagem de resíduos urbanos aumentou na Europa e, 

a contribuição dos materiais reciclados para a procura mun-

dial têm melhorado continuamente. No entanto, os materiais 

reciclados apenas satisfazem, atualmente menos do que 

15% da procura de materiais na União Europeia.

O plano de ação promove, pela primeira vez, uma abor-

dagem sistémica de modelos de valor completos. Desta for-

ma a Comissão Europeia, integrou os princípios da economia 

circular na produção e no consumo de plástico, na gestão 

dos recursos hídricos, nos sistemas alimentares e na gestão 

de fluxos de resíduos específicos. Isto foi possível graças ao 

forte apoio e empenho dos Estados Membros, do Parlamento 

europeus, da comunidade empresarial e dos cidadãos. 

Este plano contribuiu também para a realização da Agen-

da 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Caso Projeto Master Export

O projeto Master Export, promovido pela Associação Em-

presarial de Águeda e pela Associação Empresarial de Cambra 

e Arouca, apresenta-se como um SIAC à Internacionalização 

das Fileiras da Metalomecânica e do Habitat, para os merca-

dos de Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Polónia.

No âmbito deste projeto, identificou em sede de estudo 

prospetivo, desafios associados à economia circular e susten-

tabilidade, enquanto fatores chave de sucesso para a inter-

nacionalização das fileiras, identificando-se as desvantagens 

de uma economia baseada no desperdício, explorando desta 

forma a insustentabilidade das economias lineares.

“A Economia Circular apresenta-se assim como um mo-

delo de desenvolvimento sustentável, que permite devolver 

os materiais ao ciclo produtivo através da sua reutilização, re-

cuperação, reparação e reciclagem, assegurando assim maior 

eficiência na utilização e gestão de recursos, maior sustenta-

bilidade do planeta e maior bem-estar das populações. 

Quanto aos Princípios da Economia Circular, a regeneração 

do capital natural para reforçar a ideia de que a vida não-hu-

mana é a responsável para produção de recursos essenciais 

para a economia, não são apenas as atividades humanas 

que criam valor; fechar os ciclos. Num ciclo económico (nor-

malmente) fechado, o desperdício não existe, os bens são 

reparados e reutilizados em vez de serem descartados, as 

matérias-primas surgem da reciclagem em vez da extração.

 

A Economia linear é uma forma de organização da so-

ciedade que se baseia na extração dos recursos naturais, os 

produtos feitos através dessa extração são utilizados até ao 

fim da sua vida útil e são posteriormente descartados.  A 

economia linear está assente na extração, transformação, 

utilização e descarte. No entanto, a economia circular fun-

ciona perfeitamente em grande escala e consegue anular as 

desvantagens que a economia linear proporcionava como a 

valorização do capital natural, a otimização de produção e 

recursos e a minimização de riscos”.

Representando-se a Economia Circular nestas fileiras, 

enquanto gestoras dos fluxos referenciados no fluxograma 

abaixo:

Adriano Fidalgo

Astrolábio S.A.
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Empresas e Empresários
Respostas às nossas questões

Atual momento da Economia Circular, Sustentabilidade e Inovação na região.
No âmbito do projeto Master Export, foram identificados em sede de estudo prospetivo, desafios 

associados à economia circular e sustentabilidade, enquanto fatores chave de sucesso para a inter-
nacionalização das fileiras (metalomecânica e habitat), identificando-se as desvantagens de uma 
economia baseada no desperdício, explorando desta forma a insustentabilidade das economias 
lineares.

Numa atitude de reflexão sobre o  que é a economia circular, a sua origem, até aos planos de 
ação, a AECA convidou as empresas participantes a partilhar as sua práticas, lançando as questões 
e obtendo respostas.

Questionário:

1. Adota alguma prática associada a Políticas de Sustentabilidade (Económica, Social e Ambiental)? Se sim, quais?

2. Adota práticas geradoras de benefícios e impacto na sociedade face aos novos modelos de negócio, gerados 

pelas boas práticas de circularidade e sustentabilidade?

 a. Oportunidades de inovação e-design, ao nível de produtos;

 b. Oportunidades de inovação e-design, ao nível de processos e-modelos de negócio;

 c. Criação de empregos;

 d. Estímulo do crescimento económico inteligente, sustentável e integrador;

 e. Outros;

 

3. A empresa adota ferramentas de suporte à gestão?

 

 a. ISO 20400 

 b. SO 14001 

 c. ISO 5001 

 d. ISO 14006 

 e. ISO 20121 

 f. Verificação EMAS do Sistema

 g. Regulamento de Eco- gestão 

 h. Sistema de Comércio de Emissão

 i. NP 4457 - Investigação, Desenvolvimento

4. Identifica oportunidades, dificuldades e vantagens na adoção de práticas de economia circular e sustentabilidade 

enquanto suporte aos processos de internacionalização? Se sim, quais?
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Identificamos oportunidades da utilização de eco-

nomia circular e sustentabilidade enquanto suporte aos 

processos de internacionalização, na PERFINOX somos 

ambiciosos ao usar a inovação para enfrentar alguns dos 

desafios de sustentabilidade mais complexos do mundo, 

a utilização de Packaging reaproveitável dos nossos pro-

dutos e otimizando o transporte ao desenvolver soluções 

para eliminar os espaços vazios nas respetivas cargas, 

promovendo um impacto ambiental reduzido, incluindo 

uma redução drástica da emissão de gases com efeitos 

de estufa.

Desenvolvimento dos manuais dos nossos produtos em 

formato digital, de forma a reduzir o impacto ambiental e 

otimizar custos de produção, transporte e gestão de resíduos.

Otimizar o rendimento de recursos através da circulação 

de produtos, componentes e materiais em uso, dando-lhes 

o mais alto nível de utilidade, pelo maior período de tem-

po possível, no ciclo técnico, preservar e melhorar o capital 

natural controlando stocks finitos e equilibrando fluxos de 

recursos renováveis. 

Os nossos técnicos trabalham em estreita colaboração 

com os clientes para perceberem as suas necessidades. Jun-

tos, encontramos formas de obter vantagens das oportunida-

des atuais para entregar os produtos com a maior eficiência 

e eficácia possível.

António Jorge Tavares
Perfinox

Sim, a Administração garante o acompanhamento e a 

melhoria contínua do sistema de gestão integrado a fim de 

melhorar o desempenho ambiental, a segurança e a quali-

dade dos produtos.

Segurança - A integridade de todos é um direito inalie-

nável.

Disponibilidade - Na procura da melhoria contínua.

Vontade de aprender - Ânsia sempre renovada de fazer 

mais e melhor, encarando o presente e o futuro com con-

fiança.

Trabalho de equipa - Agindo com ética, honestidade, ver-

dade, lealdade, retidão e justiça, na conduta diária de todos.

Valorização e respeito pelos colaboradores - São eles que 

tornam tudo possível.

A empresa adota práticas geradoras de benefícios e im-

pacto na sociedade face aos novos modelos de negócio, gerados 

pelas boas práticas de circularidade e sustentabilidade: 

- Oportunidades de inovação e design, ao nível de pro-

dutos;

- Oportunidades de inovação e design, ao nível de proces-

sos e modelos de negócio;

- Criação de empregos;

- Estímulo do crescimento económico inteligente, susten-

tável e integrador;

A empresa adota ferramentas de suporte à gestão tais 

como:

- ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental

- Outras ferramentas?

- ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade

- ISO 45001:2018 - Sistema de Gestão da Saúde e Segu-

rança Ocupacional

- ISO 3834-2:2005 – Requisitos da qualidade na soldadura 

por fusão dos materiais metálicos

- EN 1090-1:2009+A1:2011 – Controlo de Produção em 

Fábrica / Componentes de Estruturas Metálicas de Aço
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Bruno Teixeira
Farcimar

Identifica permanentemente oportunidades, decorrentes 

de janelas de oportunidades e de investigação associadas a 

lacunas de mercado, promovendo as vantagens associadas à 

adoção de práticas de economia circular e sustentabilidade 

nos novos processos digitais na conquista e gestão da relação 

com clientes em mercados externos”

“A Farcimar adota práticas associadas a Políticas de Sus-

tentabilidade (Económica, Social e Ambiental), nomeada-

mente em termos de política económica e ambiental, pela 

substituição ou redução de fontes fósseis de energia por al-

ternativas (investimentos em auto - produção de energia); 

reciclagem de água resultante do processo produtivo e sua 

reutilização e na política ambiental na minimização de pro-

dução de resíduos, a sua separação e valorização / reutiliza-

ção, etc.

 Quanto à adoção de práticas geradoras de benefícios 

e impacto na sociedade face aos novos modelos de negó-

cio, gerados pelas boas práticas de circularidade e susten-

tabilidade a Farcimar, encontra oportunidades de inovação 

e design quer ao nível de produtos, quer ao nível de pro-

cessos e novos modelos de negócio, apresentando como 

exemplo os inovadores Sistemas de Construção Modular 

desenvolvidos nos últimos anos, bem como a alargada 

gama de Barreiras Acústicas em Betão com incorporação 

de resíduos, que vão desde as aparas de madeira, a bor-

racha de pneus, casca de arroz, etc. 

   

A Farcimar está detentora de Certificações em Sistemas 

integrados de Gestão,   tais como Gestão da Qualidade ISO 

9001; e encontra-se em fase final de implementação do Sis-

tema de Gestão Ambiental, pela ISO 14001; e de Investiga-

ção, Desenvolvimento e Inovação pela NP 4457.
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A Polisport recentemente adotou a elaboração de um relatório 

anual no âmbito da sustentabilidade. Onde o nosso compromisso, e 

principal objetivo, consiste em desenvolver e colocar no mercado cada 

vez mais produtos verdes, e da forma o mais sustentável possível. 

Para isso, urge recorrer a novos processos e materiais que permi-

tam aumentar a nossa eficiência, e consequente e objetivamente re-

duzir a nossa pegada ecológica. Para isso o investimento em inovação 

e desenvolvimento é fundamental, bem como olhar para o projeto da 

sustentabilidade de forma holística. 

Para além da otimização do produto, estamos a otimizar proces-

sos, e embalagens para que a nossa redução da pegada ecológica 

seja substancial. 

É política da Polisport garantir altos padrões ambientais em toda 

a nossa cadeia de valor, desde os nossos fornecedores, até aos nos-

sos clientes e consumidores. Reduzir, reciclar e reutilizar, é cada vez 

mais premente para estar e acompanhar a economia global. E reduzir 

emissões de CO2; consumo de água ou eletricidade, são indicadores 

já presentes em todos os processos produtivos da empresa; assim 

como o devido tratamento e redução do desperdício; e consumo cada 

vez mais de energias renováveis (instalação em curso de 1500 pai-

néis solares). 

Porque a empresa é feita de pessoas, procuramos motivar e com-

prometer todos e em todos os níveis para a responsabilidade de todas 

as atividades ambientais. 

No entanto, no Grupo Polisport, a sustentabilidade vai mais 

longe do que unicamente a questão ambiental, [cada vez mais 

em voga nos dias que correm] , e as pessoas estão cada vez mais 

no centro de todas as ações e estratégias que delineamos.

A nossa intervenção social no meio que nos circunda, e no 

wellbeing dos nossos colaboradores é cada vez maior e planeada 

de forma sistemática numa estratégia que tem como foco central 

o bem-estar das pessoas. O nosso departamento de Recursos Hu-

manos, abraça esta pasta da Responsabilidade Social.

Por fim,  não podemos descurar a importância de comunicar e 

promover, com atividades de marketing digital e aplicadas ao produto 

que têm por missão alavancar ainda mais a internacionalização pela 

sustentabilidade, cada vez mais um fator diferenciador e necessário 

para continuar no mercado.

Relativamente a adoção de práticas geradoras de benefícios e 

impacto na sociedade face aos novos modelos de negócio, gerados 

pelas boas práticas de circularidade e sustentabilidade:

- Oportunidades de inovação e design, ao nivel de produtos;

No futuro encontraremos Bicicletas construídas de forma robusta, 

assistidas eletricamente e que nos protegerão contra as intempéries. 

Bicicletas de carga, com inúmeras variações e formas, segundo ve-

nham a transportar uma ou várias pessoas, ou mesmo mercadorias. 

Podem ter 2, 3 ou 4 rodas e espaço para bagagem. Haverá parques 

especiais que permitirão as recargas automáticas das bicicletas, dire-

tamente a partir do piso, sem necessidade de ligações ou fichas.

Este “Novo Admirável Mundo” das bicicletas reveste-se se inú-

meras oportunidades de negócio para empresas que só vingarão se 

tiverem uma política de sustentabilidade muito forte a sustentar esta 

estratégia. Acreditamos que a oferta de produtos inovadores e com 

um elevado valor de usabilidade permitirão conquistar um maior nú-

mero de utilizadores e por consequente privilegiar o uso da bicicleta 

em detrimento de outros transportes mais poluentes.

Para além disto estes produtos, e todos os da gama, devem ser 

pensados e desenvolvidos já com os requisitos de cumprirem com a 

incorporação de matérias-primas com origem biológica ou recicladas.

- Oportunidades de inovação e design, ao nível de processos e 

modelos de negócio; 

Esta visão holística do produto e do processo, é para mim a me-

lhor forma de inovarmos. A conceção e desenvolvimento tem de nas-

cer já com premissas muito forte de sustentabilidade que podem ir 

desde a incorporação de materiais amigos do ambiente, à otimização 

António Vinha
Polisport
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Desenvolvimento e inovação e a ISO 9001 e IATF 16949 também em 

fase de implementação.

Temos uma responsabilidade muito grande no mercado – e na 

sociedade- uma vez que produzimos acessórios para um veículo 

emergente e promotor de mobilidade suave [e, portanto, promotor 

da economia circular] – a Bicicleta. O uso da Bicicleta enquanto meio 

de deslocação de pessoas e de bens é um novo paradigma e está a 

ditar uma (re)volução do uso da bicicleta no futuro.  Esta alteração 

está a acontecer a escala global e a nossa solução tem de ser também 

global e adequada a todos os utilizadores mundiais.

É sem dúvida uma oportunidade que irá definir um novo posicio-

namento no mercado internacional e permitir diferenciar ainda mais 

da concorrência. 

A Mobilidade e a Micro-Mobilidade fará cada vez mais parte da 

nossa estratégia e por isso apresenta-se para nós como uma oportuni-

dade emergente no âmbito da promoção de uma economia circular.

em Packaging para a potenciação de produtos focados na venda on-

line, com redução de espaço e volume associado ao transporte. Tudo 

isto se traduzirá em processos mais sustentáveis.

- Criação de empregos; 

Cada vez mais temos recrutado pessoas dedicadas para a gestão 

e implementação das nossas políticas ambientais, quer internas ou 

externas bem como mais recursos especializados na procura e desen-

volvimento de novas soluções e materiais sustentáveis.

- Estímulo do crescimento económico inteligente, sustentável e 

integrador; 

Acreditamos que o “on-line” ditará cada vez mais este crescimen-

to. No dias que correm, a revolução do on-line, potenciou as vendas e 

permitiu manter a nossa atividade durante a pandemia. Se as vendas 

on—line eram no passado um player importante no jogo, agora ditam 

as regras. Para isto, uma estratégia digital e de ativação de marcas irá 

potenciar o crescimento de negócios e de produtos de uma forma 

inovadora como nunca antes vista. Isto obriga as que as empresas – as 

marcas – tenham uma estratégia digital implacável .

No Grupo Polisport adotamos a ISO 14001 - Sistemas de Gestão 

Ambiental [em fase de implementação ] e a - NP 4457 - Investigação, 
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Carlos Brandão
Chatron

A Chatron, desde a sua origem, e da sua área de atuação 

que se preocupa com tudo o que diz respeito à eficiência   

energética, à sustentabilidade e ao ambiente. Também por 

isso mesmo criou um departamento interno para a Energia 

Solar em 2007 dotando mais recursos e mais investimento 

no desenvolvimento dessa área de negócio, estratégica para 

a empresa nessa altura e atualmente o foco e a principal 

atividade. Dentro da área solar, os Tubos Solares são atual-

mente o principal produto e traduzem a exportação que a 

empresa já realiza. Estes são exportados para mais de uma 

dezena de países atualmente, com crescimento forte todos os anos. 

Adota práticas geradoras de benefícios e impacto na 

sociedade face aos novos modelos de negócio, em que as 

oportunidades de inovação e design ao nível de produtos 

surgem quando sentem que o mercado está a ir na direção 

que tinham planeado para a empresa. Desde 2007 que a 

Chatron conta com o apoio permanente de Designers quer 

a nível de produto quer a nível gráfico e de imagem que 

trabalham em conjunto com a restante equipa de Engenharia 

e da qualidade constituindo uma mais-valia não só estética, 

mas também a nível de aproveitamento de matérias-primas 

e do aproveitamento dos desperdícios para a realização de 

outros acessórios, caso se adaptem ou para serem reciclados 

caso já não sirvam.

As oportunidades a nível de processos e modelos de ne-

gócio, a Chatron mudou o seu modelo de negócio, que passou 

em grande parte potenciar ao máximo a aposta   comercial 

nos Tubos Solares. Como se trata de um produto que pode 

ser vendido online dentro de certas diretrizes e de configura-

ção, a Chatron avançou por um lado para a produção de gran-

de parte dos produtos através do processo de injeção (maior 

quantidade e menor preço), por outro investiu no design, na 

embalagem e também diversificou nas vendas, apostou em 

marketplaces, redes sociais e na google. O modelo de ne-

gócio da Chatron evoluiu e passou do clássico, como idas a 

feiras internacionais para angariação de distribuidores, para 

o digital, prevalecendo ainda os dois com claro crescimento 

do último e decréscimo do primeiro.

Como resultado e de forma natural o emprego tem subi-

do e com necessidade cada vez de maior formação de base. 

Temos criado postos de trabalho para licenciados nas mais 

diversas áreas desde a Engenharia ao Marketing passando 

pela Qualidade. Para podermos seguir este modelo temos 

que ter massa crítica e temos que ter quadros muito bons 

nas suas áreas. Temos optado por contratar recém-licencia-

dos e darmos cá a formação internamente.

A empresa está a concluir a implementação da ISO 9001. 

Como empresa inovadora e sempre com muitos upgrades só 

agora foi possível parar um bocadinho para pensar e imple-

mentar todo este processo, embora grande parte da ativida-

de já estivesse a ser devidamente acompanhada e certifica-

da, nomeadamente através da certificação do produto.

Estamos muito por dentro de todas as outras certificações 

e vamos implementando algumas normas que achamos in-

teressantes para o nosso modelo de negócio embora não 

avançando logo para a certificação das mesmas pelo motivo 

que não sentimos que isso faça a diferença nos mercados 

para os quais estamos a exportar. A excessiva burocratização 

poderá ser contraproducente para a atividade da empresa.

Quando achamos que a certificação nessa área poderá 

ser benéfica avançamos quando achamos que serve apenas 

para mostrar sem nenhum efeito prático para além do au-

mento da burocratização interna, não avançamos.

No que concerne às oportunidades, dificuldades e 

vantagens na adoção de práticas de economia circular e 

sustentabilidade a Chatron encontra-as, nomeadamente 

têm ganho concursos internacionais pelo facto do nosso 

produto ser todo ele eficiente, reciclável e, portanto, ser 

uma mais-valia para a sustentabilidade. É possível no final 

de vida do nosso produto reciclar cada um dos componen-

tes e voltar a fazer 1 novo. Isto é fantástico e constitui uma 

mais-valia muito grande em termos de mercado.
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Jacinto Antunes
LVengine

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”

“A LVEngine adota práticas associadas a Políticas de Sus-

tentabilidade Económica, Social e Ambiental, desde a sua 

fundação em 1997. As deslocações automóveis foram oti-

mizadas para redução de CO2, aumento da produtividade e 

redução de custos, para tal, faz maior uso do suporte remoto, 

reuniões remotas e teletrabalho. A empresa está neste mo-

mento a analisar a substituição de automóveis a combustão 

por veículos híbridos e a utilizar sistemas de consumo otimi-

zado de energia elétrica. Tem em projeto investimento em 

painéis solares para incrementar a sustentabilidade ambien-

tal e redução peugada de carbono e de custos. O tratamento 

segmentado de resíduos/lixo tem sido uma prioridade para 

LVEngine desde a sua génese.

A LVEngine é especialista na transformação digital 

das organizações, apoiando os clientes no desenho da 

sua estratégia, desenvolvendo e implementamos solu-

ções tecnológicas inovadoras para a otimização e inova-

ção dos processos dos seus clientes. Para tal implementa 

soluções altamente personalizadas de CRM, E-Commerce 

(B2B /B2C), Geração de Leads, Busieness Intelligence & 

Customer Analytics, Portais de cliente, soluções de supor-

te, automação de fluxos de negócio, etc. Com o sucesso 

exponencial dos seus clientes, a LVEngine tem vindo a 

ganhar o reconhecimento do mercado e das instituições, 

destacando-se o prémio Empreendedorismo & Inovação 

da AECA e o convite para integrar a rede COTEC e o projeto 

TEIA enquanto facilitadores especialistas na avaliação da 

maturidade digital das organizações.

Uma das principais competências da LVEngine é desenhar 
e implementar a reengenharia de processos, otimizando os 
fluxos de operações, tendo uma abordagem estruturante, 
cumprindo as melhores práticas do mercado para a imple-
mentação e certificação de sistemas de gestão, no âmbito 
da qualidade, ambiente, higiene e segurança no trabalho, 
responsabilidade social e segurança na informação.”
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Miguel Henriques
JPM

A JPM Indústria existe há 27 anos e dedica-se à conce-

ção, produção, instalação e manutenção de equipamentos, 

soluções de intralogística e projetos industriais. São suas ca-

racterísticas distintivas o FOCO no cliente e a AGILIDADE na 

atuação, características para as quais a INOVAÇÃO é deter-

minante.

 A JPM Indústria inova nas SOLUÇÕES que desenvolve e 

nos seus PROCESSOS de negócio, sendo em si mesma uma 

empresa ABERTA, pois relaciona-se intensamente com di-

versas entidades do sistema científico, consultores e outras 

empresas e também no âmbito de projetos europeus e na-

cionais de modo a garantir o conhecimento da vanguarda da 

tecnologia disponível e dos melhores métodos de trabalho 

e de gestão.

 A empresa possuí uma forte presença nos segmentos da 

indústria alimentar, automóvel, química e farmacêutica, atu-

ando como um player abrangente na área da intralogística 

tanto no mercado nacional como no internacional.

 Garantir a CONTINUIDADE no LONGO PRAZO é uma das 

bases de tudo o que é feito e, nesse sentido, apostou re-

centemente na criação da JPM Academy, uma academia 

de formação interna que também INOVA na forma como 

irá capacitar os seus profissionais, tendo em vista o atingir 

da EXCELÊNCIA.

Esse é um dos objetivos essenciais da ESTRATÉGIA segui-

da e que se encontra refletido nos processos incluídos nos 

Sistemas Integrados de Gestão, que abrangem normas tais 

como a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e NP4427, pelas 

quais a empresa se rege e garante a sua CONFORMIDADE e 

SUSTENTABILIDADE perante as várias partes interessadas.

 Tudo observado em conjunto, a JPM Indústria adota prá-

ticas geradoras de benefícios para a sociedade, através da 

INOVAÇÃO de produtos, de processos e de modelos de negó-

cio, criando emprego e gerando crescimento económico SUS-

TENTÁVEL e INTEGRADOR. Os ganhos de eficiência produtiva 

são também um resultado dessas práticas sustentáveis bem 

como de um nível superior de satisfação dos colaboradores.
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Raquel Passos Miranda
Colep Packaging

A Colep Packaging, constituinte do Grupo RAR, é uma em-

presa familiar de origem Portuguesa que opera desde 1965. 

Com mais de 700 colaboradores, a Colep Packaging tem 

unidades produtivas em Portugal, Espanha e Polónia.

Sendo um dos mais importantes produtores de aerossóis 

na Europa e líder no mercado ibérico de embalagens general 

line, a Colep Packaging comercializa embalagens metálicas 

e plásticas, atuando em vários segmentos de mercado tais 

como o de produtos de beleza e cuidado pessoal, produtos 

de saúde, produtos de cuidado do lar, industriais e alimentares. 

Com uma preocupação constante com a sustentabilidade, 

a Colep Packaging tem um importante e estratégico foco na 

geração de valor a longo prazo.

No desenvolvimento dos seus produtos, tem como pre-

ocupação a redução do material, que este seja reciclável e 

possível de reutilizar, garantindo que a embalagem desen-

volvida assegura a proteção do seu conteúdo, a funcionali-

dade requerida pelo utilizador e um transporte e armazena-

mento eficientes.

Na gestão das infraestruturas e operações, há uma pro-

cura constante de redução do consumo energético e de con-

sumo de água, mitigação de resíduos e produtos químicos 

gerados, assim como a redução de emissões de CO2.

Em relação à responsabilidade social, entre outras ati-

vidades a COLEP apoia várias instituições da região, pos-

sui uma interligação estreita com Instituições de Ensino 

Técnico e Superior, fomenta programas de apoio aos seus 

colaboradores, tais como um prémio Extraordinário Covid 

2020 ou o New Born para mães e pais Colep na altura do 

nascimento da criança e suporta organizações de apoio a 

famílias de crianças em situação crítica de vida ou doenças 

profundas.

Com o referenciado acima, a COLEP adota práticas asso-

ciadas a Políticas de Sustentabilidade, nomeadamente eco-

nómica, social e ambiental, gerando oportunidades de ino-

vação e design, ao nível de processos e modelos de negócio 

e estimula o crescimento económico inteligente, sustentável 

e integrador. 

Como ferramentas de apoio à gestão, a COLEP é certifi-

cada na ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental e utiliza 

plataformas como Ecovadis e SEDEX.

É quase impossível imaginar como seria a nossa vida sem 

os muitos benefícios da embalagem. Crucial para assegurar a 

funcionalidade, segurança e proteção dos produtos, garantin-

do a eficácia da distribuição, é também um meio importante 

de comunicação com os consumidores.

A economia linear associada ao aumento do consumo 

global após o início da Grande Aceleração na década de 1950, 

gerou uma procura crescente por materiais de embalagem, 

o que, dada a sua escassez crescente, significa que o modelo 

operacional atual não será sustentável no longo prazo.

Uma importante resposta a esta problemática é a econo-

mia circular. Um grande desafio, mas também uma grande 

oportunidade, encorajada em muitas geografias.

A Economia Circular visa reduzir a extração de matérias-

-primas, o consumo de energia e a produção de resíduos, 

recuperando e reutilizando produtos e materiais, de forma 

regular e estruturada. Isso requer que repensemos e redese-

nhemos a embalagem de modo a usar o mínimo de material 

e energia possíveis e permitindo reutilizar e reciclar todos os 

seus componentes.

A resposta à circularidade impulsiona a inovação e o de-

senvolvimento dos nossos produtos e processos.



23

encontros

Na Colep Packaging, a Sustentabilidade está no âmago 

da nossa estratégia. Desenvolvemos produtos tendo em con-

ta a redução do material usado na embalagem, assegurando 

a sua funcionalidade e a segurança do conteúdo, o que na 

maior parte das vezes, tem um impacto económico e am-

biental que vai para além da embalagem.

Fomentamos também o desenvolvimento de embala-

gens reutilizáveis e recicláveis, reduzindo a geração de des-

perdício e aumentando a incorporação de material recicla-

do. A nossa principal matéria prima, o aço, é o campeão da 

reciclagem na Europa. Com taxas de reciclagem de 84% é 

considerado um excelente material para a economia circular, 

alavancando a nossa proposta de valor. 

Mas não se trata apenas do produto. É necessário tam-

bém repensar o modelo de operações e a energia utilizada 

ao longo da cadeia de valor, de forma a evitar desperdício 

de recursos na fase de fabrico e pós-consumo. Isto requer 

uma atuação dentro e fora da esfera da Colep Packaging, 

envolvendo clientes, fornecedores, outras empresas, estado, 

comunidades, entre outros. 

O desafio é complexo e que requer uma abordagem 

sistémica, para que seja possível alcançar melhores resul-

tados. Valorizamos parcerias com instituições de inovação 

e universidades, procuramos soluções de simbiose indus-

trial, que permitam a reutilização de resíduos, sub-pro-

dutos e energia através da cooperação entre várias em-

presas, permitindo aumentar a competitividade, reduzir 

o risco, criar novas oportunidades de negócio e adicionar 

valor, nomeadamente aos materiais. 



24

Junho’21

Internacionalização dos setores da
Metalomecânica e do Habitat

MASTER EXPORT

5ª Conferência sobre Internacionalização da 
Metalomecânica e Habitat

Economia Circular e Sustentabilidade

instalações da COLEP em Vale de Cambra.

A economia circular é vista como um futuro inevitável, 

dado que os recursos da terra não são ilimitados deixando 

de ser sustentável a persistência numa economia linear que 

se baseia em desperdícios. Uma economia circular consiste 

fundamentalmente em reduzir o desperdício com base na 

redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais.

Nesta conferência procurou-se refletir o que é a econo-

mia circular, a sua origem, até aos planos de ação. Os 3 prin-

cípios da economia circular (Regeneração de capital natural, 

fechar ciclos, perspetiva sistémica), a comparação entre a 

economia circular e a economia linear, mostrando as desvan-

tagens de uma economia baseada no desperdício (economia 

linear) e explorando a insustentabilidade na manutenção de 

economias lineares. Foram abordadas as vantagens de uma 

economia circular, bem como é que a economia circular está 

a ser explorada em Portugal, com as medidas tomatas pelos 

Governos e empresas.

Economia Circular é um conceito estratégico que se ba-

seia na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de 

materiais e energia. Substituindo o conceito de fim-de-vida 

da economia linear, por novos fluxos circulares de reutili-

zação, restauração e renovação, num processo integrado, a 

economia circular é vista como um elemento chave, para 

promover a dissociação entre o crescimento económico e 

o aumento no consumo de recursos, relação até aqui vista 

como inquebrável.

Carlos Brandão, Presidente da Direção da AECA inicia 

a sessão, começando por agradecer em primeira instância a 

participação das várias organizações, representadas nos seus 

oradores, assim como a todos os presentes via online. Um 

especial agradecimento à Colep, que acolheu cordialmente 

o evento, uma empresa associada da AECA e das maiores da 

região. Desta forma a AECA reforça a ligação aos seus asso-

ciados e, através do Master Export valorizar as empresas da 

Teve lugar no dia 23 de março, a 5ª Conferência “ Eco-

nomia Circular e Sustentabilidade”, organizado pela AECA, 

no âmbito do projeto Master Export (Internacionalização dos 

setores da Metalomecânica e do Habitat) em formato webi-

nar através da plataforma teams. O evento foi acolhido nas 
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mente a escassez de recursos, a degradação ambiental/ po-

luição, mudanças climáticas e pobreza/ desigualdade social.

Em termos de sustentabilidade, o ano de 2015 foi impor-

tante devido à assinatura do European Green Deal, aprovan-

do uma série de novas políticas e novas medidas que têm 

como meta atingir novas tendências a nível do consumidor.

Foi feita uma apresentação da Colep – Sustentabilidade e 

a sua estratégia de criação de valor e eixos de atuação, não 

esquecendo a responsabilidade social.

Paulo Rocha em representação da Cimpor (Cimpor – 

Industria de Cimentos, S.A.) interveio sobre o tema Economia 

Circular na Indústria Cimenteira.

Foi apresentada uma definição do modelo de economia 

circular e como a Cimpor se encontra a trabalhar de acordo 

com esta temática em cada uma das suas unidades indus-

triais.

Dando seguimento ao segundo Painel, António Tadeu 

em representação do Itecons (Instituto de Investigação 

e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, 

Ambiente e Sustentabilidade) apresentou o tema Inovação 

na Valorização de Resíduos.

A apresentação iniciou com referência ao Itecons e aos 

seus serviços, principalmente as soluções de inovação na va-

lorização de resíduos. Estas soluções passam pela aposta na 

utilização de produtos mais sustentáveis, tendo sido dados 

vários exemplos.

Na última intervenção do segundo Painel, Rita Silva, 

em representação da Apemeta (Associação Portuguesa 

de Empresas de Tecnologias Ambientais) apresentou o tema 

Gestão de Recursos e Sustentabilidade.

região. Menção distinta aos Presidentes dos Municípios de 

Vale de Cambra e Arouca, José Pinheiro e Margarida Belém, 

respetivamente, pelo envolvimento neste projeto.

Um dos pilares do projeto Master Export é preparar as 

empresas para trabalharem em rede, incentivar à exportação 

e considerar cada vez mais o mercado europeu, como mer-

cado interno. Cada vez mais o mundo é uma aldeia global. 

Portugal está inserido na Comunidade Europeia, faz todo o 

sentido considerar a União Europeia como um mercado in-

terno.

Este projeto visa dar mais um passo nessa direção, na 

promoção das relações interempresariais, consubstanciando-

-se através da celebração de protocolos com as associações 

congéneres para os mercados de Espanha, França, Bélgica, 

Luxemburgo e Polónia.

O Presidente da AECA aproveitou ocasião para manifestar 

a preocupação dos empresários relativamente à “Bazuca Eu-

ropeia”, que não reflete as reais necessidades das empresas, 

que deveria alavancar a economia e não “apenas para apa-

gar fogos”. No que concerne o investimento público aponta 

a lacuna da ligação rodoviária das zonas industriais da região 

às principais redes do país, contributo que a AECA registou 

em sede da consulta pública para o Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR). O investimento na indústria é fundamen-

tal. A Pandemia levantou muitas questões sobre a susten-

tabilidade, nomeadamente a falta de matéria-prima. Neste 

momento há empresas a parar a produção em virtude da 

escassez desta. A origem do problema pode estar na logísti-

ca, nomeadamente nos transportes oriundos da Ásia. Daí a 

importância da Europa, nas nossas potencialidades.

A abrir as intervenções esteve Raquel Miranda em re-

presentação da Colep, sobre a Economia Circular e Susten-

tabilidade.

A apresentação teve como ideia chave a utilização em 

demasia dos recursos naturais do planeta, que provoca atual-
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O Painel 3: Casos de Sucesso na Internacionalização. 

Foram convidadas duas empresas associadas; da AECA 

Farcimar, S.A com a participação de Bruno Teixeira e da 

AEA, Grupo Ramalhos com a participação de Álvaro Ra-

malho para partilharem as suas experiências.

Bruno Teixeira apresentou a empresa e destacou o tipo 

de materiais que são usados nos seus produtos; assim como 

a relação destes com a reciclagem e a opção por materiais 

reciclados. No que respeita à internacionalização foram re-

ferenciados os mercados de exportação do Grupo Farcimar.

Álvaro Ramalho apresentou o Grupo Ramalhos e a sua 

evolução. Foi abordada também a estratégia utilizada pelas 

empresas a nível de prospeção de mercados e as relações 

comerciais existentes nos diversos países, identificando os 

produtos produzidos e os pontos que levam ao sucesso des-

sas relações comerciais.

Adriano Fidalgo, moderador, conduziu a conferência, 

criando dinâmicas de ligação e entre os vários painéis de 

oradores, colocando questões abertas, geradoras de partilha 

de experiências às empresas convidadas, posteriormente ex-

tensíveis aos demais participantes nos domínios das: “opor-

tunidades, dificuldades e vantagens na adoção de práticas de 

economia circular e sustentabilidade enquanto suporte aos 

processos de internacionalização?”

“Expetativa de constrangimentos, riscos e desafios asso-

ciados à sustentabilidade na abordagem os mercados euro-

peus (preferencialmente Espanha, França, Bélgica, Luxem-

burgo e Polónia)?

“Benefícios e  impacto na sociedade face aos novos mo-

delos de negócio, gerados pelas boas práticas  de circularida-

de e sustentabilidade?”

A encerrar a conferência, Carlos Brandão deu nota do 

nível de satisfação das entidades promotoras AECA e AEA, 

pela qualidade e pertinência das intervenções, assim como a 

atualidade dos conteúdos apresentados no âmbito da circu-

laridade da economia e sustentabilidade.

O Projeto Master Export com o código 37628 é desenvolvido em co promoção pelas Associações empresariais AEA (As-

sociação Empresarial de Águeda) e a AECA  (Associação Empresarial de Cambra e Arouca), no âmbito do Portugal 2020, 

especificamente, do Sistema de Apoio de Ações Coletivas (SIAC) – Qualificação, inserido no objetivo temático nº3 – “Reforçar 

a Competitividade das PME”, do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, sendo apoiado pelo FEDER.

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

BUSINESS
CONSULTING
wwww.astrolabio.com.pt
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O Prémio Inovação & Empreendedorismo 
é um Prémio promovido pela AECA, que conta este ano com 
a colaboração da Fundação AEP (Fundação da Associação Em-
presarial de Portugal) e que visa, entre outros:

- Promover iniciativas empresariais inovadoras e concilia-
doras com sinergias locais;

- Difundir e despertar o interesse pelo empreendedoris-
mo;

- Potenciar e auxiliar a inovação com potencial de desen-
volvimento local.

O concurso destina-se à seleção e promoção de projetos 
inovadores e/ou com aplicabilidade empresarial, (produto-
-serviço, obra, solução; processo tal como boa prática ou ação 
de âmbito associativo; organizacional ou marketing); que 
contribuam para a competitividade da região e para o seu 
desenvolvimento integrado e sustentável, que tenham sido 
lançados no território ou a partir deste, no último ou últimos 
anos, que ainda não tenham sido premiados e/ou reconhe-
cidos por outra entidade até ao momento.

O júri selecionará os finalistas de entre todas as candida-
turas que irão representar a região na finalíssima a ter lugar 
em outubro, numa cerimónia nas instalações da Fundação 
AEP. 

Podem concorrer empresas associadas da AECA e entida-
des coletivas que tenham na sua génese empresas associa-
das da AECA.

O período de candidatura para o concurso “Prémio Ino-
vação & Empreendedorismo” decorre até 20 de setembro de 
2021.

Formulário de candidatura a fornecer pela AECA.

Para mais informação contatar os meios oficiais da AECA.

Regulamento
AECA - Prémio Inovação e Empreendedorismo 

Considerando que, constituem entre outros objetivos da AECA – Associação Em-

presarial de Cambra e Arouca, enquanto Entidade Promotora:

- Promover iniciativas empresariais inovadoras e conciliadoras com sinergias 

locais;

- Difundir e despertar o interesse pelo empreendedorismo;

- Potenciar e auxiliar a inovação com potencial de desenvolvimento local.

A AECA, promove o Concurso designado por “Prémio Inovação & Empreendedo-

rismo”, que se rege pelo presente regulamento: 

Artigo 1º

Objetivo

O concurso destina-se à seleção e promoção de projetos inovadores e/ou com 

aplicabilidade empresarial, (produto-serviço, obra, solução; processo tal como boa 

prática ou ação de âmbito associativo; organizacional ou marketing); que contri-

buam para a competitividade da região e para o seu desenvolvimento integrado e 

sustentável, que tenham sido lançados no território ou a partir deste, no último ou 

últimos anos, que ainda não tenham sido premiados e/ou reconhecidos por outra 

entidade até ao momento.

Artigo 2º

Promotores

A entidade promotora deste prémio é a AECA – Associação Empresarial de Cam-

bra e Arouca.

Artigo 3º

Júri

1– O Júri do Concurso é constituído por cinco elementos, a divulgar oportuna-

mente.

Artigo 4º

Concorrentes

1– Podem concorrer empresas associadas da AECA e entidades coletivas que 

tenham na sua génese empresas associadas da AECA. 

2- Excluem-se do presente concurso:

- As entidades pertencentes aos órgãos constituintes do júri.

Artigo 5º

Elegibilidade

1 – Podem candidatar-se ao concurso projetos (produto, obra, serviço, solução, 

boa prática ou ação de âmbito associativo) cuja aplicação constitua potencial desen-

volvimento económico local e/ou novidade. 
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2 – Os projetos concorrentes têm que ser propriedade dos proponentes, sen-

do os próprios responsáveis, em  todos os termos legais, pela sua originalidade e 

autoria.

3 - Os projetos a concurso poderão ter implantação local, regional, nacional e 

internacional. 

Artigo 6º

Prazo de Candidatura

O período de candidatura para o concurso “Prémio Inovação e Empreendedoris-

mo” decorre até 20 de setembro de 2021.

Artigo 7º

Formalização da Candidatura

1 – A inscrição no concurso é gratuita e a candidatura será formalizada com a 

apresentação dos seguintes elementos devidamente preenchidos: 

2 – O processo de candidatura é constituído:

1. Identificação do proponente (nome da entidade; morada e contatos telefó-

nico, email, CAE NIF);

2. Nome do (produto, obra, serviço, solução, boa prática ou ação de âmbito 

associativo) máximo de 50 carateres;

3. Descrição do (produto, obra, serviço, solução, boa prática ou ação de âmbito 

associativo) máximo de 1000 carateres;

4. Fotografias do (produto-serviço, obra, solução; processo tal como boa prática 

ou ação de âmbito associativo; organizacional ou marketing) mínimo 2 fotografias, 

todas em alta resolução;

5. Descrição da mais valia, demonstração do grau de inovação do projeto, o 

seu impacto em termos de competitividade, originalidade, responsabilidade social, 

responsabilidade ambiental, valor acrescentado para o bem do público em geral; 

etc. máximo de 1000 carateres; 

6. Esta documentação, não deve exceder as 5 páginas A4. 

3 – Os proponentes assumem toda a responsabilidade decorrente da sua par-

ticipação. A proposta será subscrita pelo(s) representante(s) legal(is) das entidades.

4 – As candidaturas deverão ser submetidas por correio eletrónico para o ende-

reço geral@aeca.pt, até às 24 horas do dia 20 de setembro 2021.

5 – Quaisquer informações sobre o concurso, poderão ser esclarecidas na sede 

da AECA ou através do Telf. 256 943 148 ou correio eletrónico: geral@aeca.pt.

Artigo 8º

Critérios de Avaliação

1 – A avaliação dos projetos será efetuada pelo Júri e terá em conta os seguintes 

critérios:

a) O caracter inovador do projeto: (Grau de inovação) ponderação 25%

b) O potencial de crescimento: (Interesse estratégico p/região) ponderação 

25%

c) A escalabilidade do negócio no mercado: (Interesse /caráter publico) pon-

deração 25%

d) Sustentabilidade e Circularidade (ambiental, social e económica): pondera-

ção 25%

2 – Após aceitação a concurso, depende da satisfação das condições de elegi-

bilidade, de enquadramento nas áreas e objetivos do concurso e de apresentação 

nos prazos e termos estabelecidos, as candidaturas serão sujeitas a um processo de 

avaliação efetuados pelo Júri e de acordo com os critérios fixados no número anterior.

3 – A decisão do Júri será fundamentada e constará em ata assinada por todos 

os membros.

4 - Das decisões do Júri não cabe recurso.

Artigo 9º

Prémio - Reconhecimento

1 – O resultado da avaliação e a divulgação sobre o projeto vencedor ocorrerá 

durante o mês de outubro em data a agendar. 

2 - Será atribuído o Troféu – “ AECA - Prémio Inovação & Empreendedorismo” ao 

projeto classificado com melhor pontuação:

Este prémio pretende constituir um reconhecimento ao impulso e desenvol-

vimento de projetos inovadores de elevado potencial local, regional nacional e in-

ternacional.

3 – O Júri pode ainda conceder Menções Honrosas aos projetos que entenda 

premiar;

4 – Ao melhor classificado e aos projetos com Menções Honrosas, serão ainda 

concedidos os seguintes benefícios:

Cobertura jornalística e publicitação dos projetos na Revista Encontros, canais 

oficiais de comunicação da AECA e imprensa.
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“Há 30 ANOS que
existimos a criar

soluções”

30 ANOS a INOVAR
António Moreira

Tecnocon

Constituída em 1989, a TECNOCON® surge no seio da ARSOPI, 
pela necessidade desta empresa dotar o seu Departamento de Au-
tomação, de uma nova estrutura com condições que potenciasse 
ainda mais o seu carácter inovador e, consequentemente, ofereces-
se ao mercado equipamentos e soluções tecnologicamente evoluí-
das, de acordo com as suas solicitações.

 
A estrutura de apoio nos Açores, entretanto criada, permite 

aproveitar o potencial dos laticínios, apostando numa proximidade 
com os seus Clientes.

António Moreira, no Grupo ARSOPI há 39 anos, passou então a 
liderar os destinos da TECNOCON®, função que desempenha até aos 
dias de hoje.

“Em 1991, (30 ANOS) a empresa inicia a atividade propriamen-
te dita, em instalações próprias, com 14 colaboradores, tendo um 
percurso até hoje sem grandes sobressaltos, face a uma estratégia 
de permanente desenvolvimento dos seus produtos e criação de 
novos, que lhe tem permitido ter taxas de crescimento praticamen-
te constantes ao longo dos anos”, realça o CEO da TECNOCON®.

Inicialmente, começamos por dedicar-nos à automação de pro-
cessos produtivos, tendo posteriormente alargado a nossa ativida-
de para o projeto e fornecimento de infraestruturas elétricas, assim 
como a fabricação de outros equipamentos, nomeadamente os 
Sistemas de Medição de Leite - SIRTEC, incorporados em camiões-
-cisterna ou postos de recolha de leite, sendo dos mais evoluídos no 
mercado interno e externo.

António Moreira, destaca, ainda, a forte colaboração que tem 
existido ao longo dos anos com a ARSOPI e interligação permanente 
entre as duas empresas “principalmente em grandes projetos, em 
que as atividades das duas empresas se complementam”.

Crescimento sustentado
Atualmente com 87 Colaboradores nos seus quadros, a empresa 

registou no ano de 2019 um volume de negócios de cerca 10 mi-
lhões de euros. 

“A estratégia da empresa ao longo dos anos tem assentado 
na diversificação dos mercados, dos seus produtos, como forma de 
minimizar os riscos do negócio.

A importância relativa dos mercados externos tem vindo a ser 
reforçada ao longo dos anos, tendo estes no último ano representa-
do direta e indiretamente mais de 60% do Volume de Negócios da 
empresa”, realça António Moreira.

Para ultrapassar a dificuldade da globalização dos mercados e 
consequente aumento da concorrência entre empresas, a TECNO-
CON® tem apostado na qualificação contínua dos seus recursos hu-
manos, nos meios técnicos e na incorporação constante de inovação 

dos seus produtos.
A competência e a experiência dos seus Técnicos, adquirida ao 

longo dos anos, tem sido um dos fatores de sucesso para o cresci-
mento sustentado da empresa.

TECNOCON® no Mundo
“Antes de mais, temos de perceber que a TECNOCON® produz 

bens de investimento e não de consumo, o que não lhe dá um 
grande caráter de regularidade nos países de destino das suas ex-
portações”, justifica o CEO.

A empresa já realizou projetos em praticamente todos os conti-
nentes, alguns deles para multinacionais que têm fábricas aí locali-
zadas e outros através de ações diretas junto de Clientes aí situados, 
sendo este um trabalho que tem sido realizado ao longo dos anos.

As referências de trabalhos efetuados e a qualidade intrínse-
ca dos equipamentos da TECNOCON® continuam a ser um grande     
apport para entrar em novos mercados.

A globalização, tem obrigado a empresa a olhar para novas 
oportunidades, pela rápida mutação das economias que poderá pôr 
em causa o negócio.

Uma referência no mercado
A TECNOCON® é uma empresa de referência, certificada há mui-

tos anos, que cumpre as suas obrigações com todos os seus parcei-
ros – Colaboradores, Clientes, Fornecedores e Banca.

Das últimas auditorias externas realizadas por entidades com-
petentes, resultaram pelo cumprimento dos quesitos SMETA-4 Pi-
lares, nos temas relevantes do Ambiente, Segurança, Saúde no 
trabalho e Responsabilidade Social/Ética Empresarial, ou seja, pela 
observância dos requisitos no Código de Conduta.

Aliado a isso, a empresa é reconhecida no setor pela qualidade 
dos seus produtos, serviços e cumprimento de prazos. 

Os nossos Clientes Estrangeiros, que já são muitos, fabricantes 
de equipamentos e soluções, para a indústria alimentar, bebidas, 
ambiente e química, escolhem-nos pelas razões já referenciadas. 

“Formamos continuamente os nossos Técnicos, para que este-
jam sempre preparados, para novos desafios que surgem diaria-
mente, tendo sempre em mente a satisfação dos nossos Clientes. 

Para além de existirmos para criar soluções e riqueza, a Segu-
rança, é e sempre será a nossa principal prioridade”, esclarece o 
CEO.

O futuro, é uma das preocupações da TECNOCON®, sendo enca-
rado com muita responsabilidade. 

Para além do crescimento sustentado, a empresa irá continuar 
com a aposta na inovação e na qualidade. 

“Em cada Cliente, tudo faremos para ter um Parceiro”, con-
clui António Moreira.
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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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Tropimática

 

A Tropimática iniciou 2021 com a publicação dum novo 
site institucional, para melhor poder partilhar aquilo que faz 
com os seus clientes, atuais e futuros.

Visite-nos em www.tropimatica.com

 

Numa altura em que vários estabelecimentos comerciais 
estiveram encerrados devido ao Estado de Emergência, a app 
CTT Comércio Local foi uma forma de apoiar o comércio e 
a economia locais. A ferramenta possibilita, por um lado, o 
acesso e a disponibilização de um novo canal de venda aos 
comerciantes arouquenses e, por outro, o acesso dos clientes 
aos produtos, de forma segura, a partir de casa.

A plataforma de venda online CTT – Comércio Local tem 
uma oferta diversificada, desde a alimentação, doçaria con-
ventual e regional, vestuário, sapataria, acessórios, teleco-
municações e eletrodomésticos, restauração. 

Recorde-se que a adesão do Município de Arouca, em 

AECA
Atividades e

Empresas em Notícia

parceria com a AECA, a esta plataforma decorreu em janeiro 
deste ano. Trata-se de uma medida para ajudar a mitigar os 
efeitos negativos que a pandemia tem provocado no comér-
cio local e restauração e para dar um contributo expressivo 
para a revitalização do tecido económico local. 

Biossegal
Celebra 14 anos

“A Biosegal está de Parabéns!
 Festeja assim o seu
14º Aniversário! 
Agradecemos a todos os que
nos têm acompanhado nesta excelente jornada.”

A direção da AECA felicita a Gerência

Clube do Paiva celebra 18 anos
 

3 de março
“Clube do Paiva está a celebrar este dia especial em Os 

Passadiços do Paiva.
18 anos de parceria, aventura, dedicação, esforço, alegria, 

amizade, desporto... de Clube do Paiva. 
Agradecimentos a toda a equipa, amigos, parceiros e 

clientes por estarem connosco nesta jornada.”

A Aeca felicita a Gerência.

Comércio Local - Municí-
pio de Arouca e AECA 
aderem à Plataforma 
Eletrónica dos CTT

Fotografia: Avelino Vieira
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Chatron Vence European
Enterprise Awards

Em Novembro a Chatron foi selecio-
nada como finalista aos prémios “Eu-
ropean Enterprise Awards 2020” atri-
buídos anualmente pela “EU Business 
News Magazine” e em março de 2021 
foram conhecidos os resultados sendo 
que venceu o prémio na categoria de 
“Best Solar Light Tubes Manufacturer”, 
principal atividade da empresa atual-
mente.

Carlos Brandão, CEO da Chatron, fi-
cou feliz com a distinção e em breves 
palavras salientou: “ É um Prémio que 
muito nos orgulha e que muita motiva-
ção adicional nos vem dar”. Resultado 
de um percurso de Inovação e de bus-
ca da perfeição, a Chatron tornou-se 
numa das mais relevantes empresas 

Europeias neste sector de atividade e 
coube-lhe a maior distinção nesta área  
(fabrico de Tubos Solares). Mais Design, 
melhor Performance na transmissão 
térmica, maior quantidade e variedade 
de modelos disponíveis, mais ligação 

aos Centros Científicos Nacionais e Eu-
ropeus tornaram a Chatron, em poucos 
anos, na empresa “Best Solar Light Tu-
bes Manufacturer”.
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SteelPlus celebra
20 anos

“6 de março

Hoje a SteelPLUS completa oficial-
mente 20 anos de existência!  

À nossa equipa, clientes, fornece-
dores e amigos o nosso muito obriga-
do por nos ajudarem a chegar até este 
marco tão importante na nossa história 
e por fazerem parte dela. 

Esperamos poder construir outros 20 
junto de todos vós! 

Numa altura normal, festejariamos 
todos juntos com um brinde do nosso 
vinho do Porto, provindo das tradicio-
nais caves Sandeman. No entanto, na 
impossibilidade de o fazer, não deixe de 
brindar connosco a esta data tão mar-
cante para nós “.

A Aeca felicita a Gerência     
   

Talho Arouquês celebra
15 anos

  
“21/03/2006  ANIVERSÁRIO, o início 

de um projeto, talvez na altura e para 
muitos , de uma loucura pela juvenili-
dade ...

É esta loucura desmedida de inovar, 
crescer e alargar horizontes que fez com 
que passados 15 anos, cá estamos e cá 
nos apresentamos neste registo de en-
trega, dedicação e empenho para lhe 
proporcionar todos os dias as melhores 
carnes e os melhores produtos para o 
servir.

A loucura como qualquer outro im-
pulsionador tem que ser alimentado 
e como tal para isso foi com o vosso 
(clientes, amigos, companheiros e pro-

dutores locais) “combustível “ que aqui 
chegamos e olhamos para o futuro com 
a mesma garra de há 15 anos atrás, 
juntos continuaremos a trilhar este ca-
minho de sucesso, sucesso esse que se 
baseia na vossa satisfação.

OBRIGADO a todos os clientes por 
confiarem em nós, OBRIGADO a todos 
os nossos colaboradores pelo empenho 
diário e inovação, OBRIGADO a todos os 
amigos que nos deram força nas alturas 
em que o trilho endureceu, OBRIGADO  
à família que por muitas vezes se sacri-
fica para os compromissos profissionais.

OBRIGADO a tudo por tudo e a to-
dos, somos ambiciosos e inovadores 
mas não pedimos mais do que nos têm 
proporcionado ao longo destes 15 anos, 
temos 2 desejos em dia de aniversário 
para fazer:

Desejamos que venham mais 15 
anos iguais e desejamos que nesta al-
tura difícil que estamos a atravessar que 
tudo fique bem o mais breve possível. 
Este ano mais uma vez as comemora-
ções têm que ser mais virtuais do que 
o habitual mas estamos certos que no 
próximo aniversário nos poderemos 
abraçar novamente, até lá... Continuare-
mos fortes e dedicados, POR SI.”

A Aeca felicita a gerência.

Osmoplas renovou
o website

 

“Renovámos o nosso website!  
Na Osmoplas valorizamos a inova-

ção e, para isso, recorremos à aquisição 
de novos equipamentos, bem como à 
atualização dos processos. Deve-se o 
mesmo à nossa presença digital!

Facilitamos a sua experiência de na-
vegação aquando da familiarização com 
a Osmoplas. 

Conheça as mudanças em: https://
osmoplas.com”

AECA acompanha a reabertura 
do comércio/restauração

Desde abril, perante a melhoria da situa-

ção pandémica, após o confinamento e para 

assinalar a reabertura  das lojas e das espla-

nadas, a Direção da Aeca está a acompanhar 

no terreno e a auscultar os seus Associados 

dos setores do comércio e da restauração, 

tanto em Arouca como em Vale de Cambra.

Com as dificuldades acumuladas ao lon-

go de 2020, as empresas vão sobrevivendo, 

algumas com os apoios concedidos pelo Es-

tado, embora insuficientes para compensar 

a redução da atividade e das vendas.

Há ainda empresas que se mantiveram 

encerradas por mais tempo, nomeadamente 

na restauração em virtude do regime take-

away não ser suficiente para suportar os 

custos de estrutura, compromissos financei-

ros, reposição de stocks, venda de produtos 

sazonais, compras, e também porque não 

tinham espaço para expandir o negócio em 

esplanada.

Cumprindo a legislação em vigor e ape-

lando ao máximo cumprimento por parte 

dos clientes, os nossos Associados estão con-

victos das dificuldades mas estão motivados.

É altura, de demonstrar “confiança” 

nos empresários e nos cidadãos para o 

cumprimento das medidas de saúde pú-

blica.

A fiscalização por parte das autorida-

des competentes aumentou nas espla-

nadas para controlar o risco de contágio 

(higienização dos espaços, higienização 

das mãos, cumprimento das regras de 

distanciamento social, uso de máscara, 

são “palavras de ordem”). Uma medida 

que agrada os proprietários dos estabele-

cimentos, que nem sempre conseguem 

garantir o cumprimento das leis.

Neste contexto tão severo e premente 

para as empresas, a Direção da AECA reforça 

o incentivo ao consumo no comércio e res-

tauração locais, feito em segurança e alerta 

a população, para importância do seu con-

tributo na sobrevivência da economia local.
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Mindol Grupo
presente na Revista MN Mobiliário em Notícia (edição de março/abril # 14)

 
(MN - Revista especializada no setor do mobiliário, design de interiores,
decoração arquitetura).
“Uma marca de confiança aliada a uma revista de renome! É um enorme
orgulho estarmos presente na revista Mobiliário em Notícia. 
Temos como objetivo oferecer a um máximo número de pessoas as melhores
noites envoltas em conforto e qualidade e a revista ajuda-nos a transmitir a
nossa missão.”

Polisport
Recebe visita do Secretário Estado da Internacionalização.

 
O Presidente da AECA, Carlos Brandão acompanhou o evento a convite do fundador do Grupo Polisport, CEO Pedro Araújo.
“O Secretário de Estado da Internacionalização - Eurico Brilhante Dias deslocou-se no dia 21 de abril à Polisport com o 

objetivo de perceber quais os principais desafios e constrangimentos em tempos de pandemia relativamente à internacio-
nalização.

A visita começou com a apresentação do Grupo Polisport por parte do seu fundador e CEO Pedro Araújo, que expôs como 
a sua paixão pelas duas-rodas esteve na génese da criação da empresa, e como as pessoas, inovação, internacionalização, 
digitalização e sustentabilidade materializam os vetores estratégicos do Business Plan do Grupo.

Abordou-se ainda a estratégia de internacionalização e a adaptação da empresa para responder às necessidades emer-
gentes do on-line: a necessidade de encurtar e transformar os canais de distribuição, assegurar um menor time-to-market e a 
redefinição da cadeia de valor alicerçada no reposicionamento das marcas do Grupo, bem como os investimentos realizados 
no âmbito da Indústria 5.0.

O Secretário de Estado e restante comitiva participaram ativamente no decorrer da visita, contribuindo com inputs e su-
gestões no que diz respeito a apoios e benefícios ligados à Internacionalização e Investimento.

Muito obrigado pela visita e pela profícua partilha de ideias para o desenvolvimento do sector das duas rodas.”

Valinox
celebra 40 anos

 

“Abril é o quarto mês do calendário gregoriano composto por 30 dias. Há quem o considere 
o melhor mês do ano. 

Porquê? 
Porque não é do frio nem é do quente,
Porque não é das águas nem é das secas,
Porque é, afinal, tudo nas contas certas!
Na Valinox concordamos! Foi no último dia do mês de Abril de 1981 que a Valinox se apre-

sentou ao mercado!
São 40 anos de alguns desafios e muitos sucessos!
Parabéns para nós, colaboradores, que somos a Valinox, e a todos os que connosco cola-
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boraram sejam instituições, clientes ou 
fornecedores. 

Obrigado! Sem o vosso apoio esta 
aventura nunca seria possível!”

A Aeca felicita a gerência.

Família Feliz 
16 de junho “PARABÉNS Família Feliz 
PELOS TEUS 10 ANINHOS

É um prazer enorme e uma alegria 
imensa receber todas as manifestações 
de carinho dos nossos amigos e utentes. 
De coração cheio, iniciamos mais um 
ano de trabalho dedicado à valência de 
apoio Domiciliário, depois de um ano in-
teiro de muita luta, confinamento e res-
trições. Com empenho redobrado e com 
a inabalável certeza de que estamos a 

trilhar o caminho certo. Uma palavra de 
agradecimento à nossa equipa, sem a 
qual não seria possível alcançar este pa-
tamar de qualidade e diferenciação nos 
nossos serviços! Parabéns a todas nós 
e em especial à nossa directora técnica 
que é muito mais que isso! Que a tua 
dedicação a tudo e todos se mantenha 
forte e inabalável do jeito que tem sido

até hoje! Muito obrigada, cristina 
brandao.”

A Aeca felicita a gerência

Turismo natureza
economia de Arouca
Presidente da AECA em entrevista ao 
Noticias de Aveiro

 

Carlos Brandão fala sobre a nova 
atração do concelho que vem comple-
mentar os passadiços do Paiva, dando 
um novo impulso ao turismo de nature-
za, que tem conhecido um crescimento 
e notoriedade com grandes reflexos na 
economia local.

Aeca
reúne em Alvarenga

 

Por forma a promover a descentrali-
zação, a estar em contacto com os nos-
sos associados mais distantes da Sede 
e a promovermos as apostas turísticas 
das Autarquias, a AECA decidiu realizar 
a reunião de Direção (20 de maio) em 
Alvarenga, nas instalações do restau-
rante associado, Restaurante Zé Mota, 
com visita prévia à Ponte Suspensa 516 
Arouca.

Sensibilizar os Associados e todas 
as empresas da região na promoção do 
território ao trazerem os seus clientes, 
a quando das suas visitas, aos diver-
sos equipamentos de atração turística 
existente em cada um dos Municípios é 

VISTA PARQUE
Restauração e Actividades Similares,

Unipessoal, Lda.
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mais um serviço que a AECA pretende 
prestar à comunidade.

Perfinox

 

Sabia que o azeite e óleo alimentar 
que consome possivelmente passou por 
equipamentos desenvolvidos pela PER-
FINOX?

A PERFINOX é especialista em so-
luções de armazenagem, mistura e 
criação de lotes. Sistemas automáticos 
inteligentes e eficientes, desenvolvi-
dos para pouca intervenção humana, 
perdas de produto mínimas, baixo im-
pacto ambiental e preparadas para lim-
peza automática inteligente e eficiente, 
proporcionadas pelo design higiénico e 
longa experiência em Sistemas CIP para 
Indústrias de Alimentos e Bebidas.

Formação Ação
PME - AEP (POCI 03-3560- FSE-000513)

 

    
A AECA tem a decorrer o projeto con-

junto de formação ação para PME’s, na 
temática Economia Digital, integrado no 
Eixo III do domínio da Competitividade e 
Internacionalização – Projetos Conjuntos 
de Formação – Ação – FSE Tipologia de 
Investimento Qualificação das PME’S. O 
objetivo desta formação consiste em in-
tensificar a formação dos empresários e 
gestores para reorganização e melhoria 
das capacidades de gestão, assim como 
dos trabalhadores das empresas, apoia-
da num modelo orientado para a resolu-

ção de problemas concretos das empre-
sas. Esta formação decorre no formato 
de workshops e consultoria nas PME’s. 
10 empresas beneficiam deste projeto 
na temática da Economia Digital. 

Objetivos esperados:
.  Reforço do posicionamento e noto-

riedade no mercado global, através:
. Utilização de novas ferramentas, 

inovadoras do marketing digital na Web;
. Criação e/ou adequação do mode-

lo de negócio ao marketing digital;
. Desenvolvimento de novas redes e 

sistemas de informação de distribuição 
e logística suportadas por tecnologias.

  

Formação Ação
Turismo (POCI 03-3560- FSE-000501)

 

A AECA tem a decorrer o projeto con-
junto de formação ação, designada por 
“Melhor Turismo” 2020. As temáticas 
incidem na Economia Digital e Capitali-
zar - Optimização de Recursos Financei-
ros. O objetivo desta formação consiste 
em intensificar a formação dos empre-
sários e gestores para reorganização e 
melhoria das capacidades de gestão, 
assim como dos trabalhadores das em-
presas, apoiada num modelo orientado 
para a resolução de problemas concre-
tos das empresas. Esta formação decor-
re no formato de workshops em sala e 
consultoria nas PME’s. 14 empresas be-
neficiam deste projeto.

Objetivos esperados:
.  Modernizar o modelo de negócio, 

a organização e as práticas de gestão;
. Diversificar a oferta;
. Referenciar a empresa como desti-

no reconhecido pela qualidade e exce-
lência dos seus produtos;

. Aquisição de competências básicas 
digitais, nomeadamente uma estratégia 
de marketing digital em especial nas 
vertentes da comunicação e comercia-
lização em ambiente digital.

            

AECA
reúne em Arões e visita a Associação 
Paraduça

 
Dando continuidade ao objetivo de 

promover a descentralização, a estar-
mos em contacto com os nossos asso-
ciados mais distantes das sedes dos Mu-
nicípios, e a promovermos as apostas 
turísticas das Autarquias, a AECA decidiu 
realizar a reunião de Direção de 18 de 
Junho na Freguesia de Arões em Vale de 
Cambra, com visita prévia à Associação 
Paraduça, (Associação para o Desenvol-
vimento Turístico e Promoção Cultural 
de Paraduça), um verdadeiro exemplo 
de empreendedorismo social.

Sensibilizar os Associados e todas 
as empresas da região na promoção do 
território ao trazerem os seus clientes, 
a quando das suas visitas, aos diver-
sos equipamentos de atração turística 
existente em cada um dos Municípios é 
mais um serviço que a AECA pretende 
prestar à comunidade.

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional
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-pandemia, estão centradas fundamen-
talmente em preparar e apoiar o relan-
çamento da economia, com iniciativas e 
projetos que estimulem o investimento 
nos fatores de competitividade da eco-
nomia regional.

Desta forma a AECA integrará pro-
gramas de apoio/estimulo à iniciativa 
empresarial, que se enquadrem nos 
objetivos e prioridades definidas para 
o novo quadro comunitário de apoio e 
projetos de apoio à economia e formação.

Com um orçamento que ronda os 
500 mil euros, a AECA apresentou um 
Plano de Atividades que foi aprovado 
por unanimidade.

Uma parte significativa do orçamen-
to vai para as áreas da formação e con-
sultoria, com projetos direcionados para 
as PME’s dos setores do comércio, indus-
tria e serviços em parceria com a AEP 
e para o setor do turismo, em parceria 
com a CTP, sendo uma ferramenta para 
potenciar a economia digital e capitali-
zar – otimização de recursos financeiros.

Destaca-se ainda a continuidade do 
projeto SIAC – Master Export, no âm-
bito da internacionalização das PME’s, 
direcionado para os setores da Metalo-
mecânica e do Habitat, criando novos 
canais de exportação para países com 
elevado potencial para estas fileiras e 
geograficamente próximos (Espanha, 
França, Bélgica, Luxemburgo, Polónia) e 
capacitando as empresas para se apre-

A 21 de junho de 2021, reuniu a As-
sembleia Geral da AECA na sua sede em 
Arouca, para apreciação e deliberação 
do Relatório de Contas relativo ao exer-
cício de 2020 e apreciação do Plano de 
Atividades e Orçamento relativo ao ano 
de 2021.

A Presidente da Assembleia Geral, 
Dora Fernandes, presidiu e orientou os 
trabalhos.

Alfredo Martins, responsável pelas 
contas da Associação apresentou o Rela-
tório e Contas de 2020. Carlos Brandão, 
Presidente da Direção da AECA resumiu 
as atividades desenvolvidas pela Asso-
ciação durante o ano findo. As contas fo-
ram submetidas a votação e aprovadas 
por unanimidade.

 

O Presidente da Direção da AECA 
apresentou o Plano de Atividades para 
2021, também contemplando as diver-
sas atividades e ações de cooperação 
empresarial e territorial, dando desta-
que aos serviços prestados aos associa-
dos.

Sendo o objeto social da AECA o es-
tudo e defesa dos interesses relativos 
às atividades de comércio, indústria e 
serviços, competindo promover e prati-
car tudo quanto possa contribuir para o 
respetivo progresso técnico, económico 
ou social, a Direção da AECA perspetiva 
que 2021 seja um ano de recuperação 
económica, apesar de esperar que seja, 
ainda, marcado pela manutenção de 
medidas restritivas às atividades econó-
micas, reflexo da Pandemia Covid -19.

Neste contexto, as grandes opções 
para o Plano de Atividades da AECA, 
num período que se deseja de pós-

AECA
reúne em Assembleia Geral
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sentarem nestes mercados com bens 
com maior incorporação tecnológica, 
diferenciados e customizados.

O Presidente da Direção da AECA, 
salientou que durante os tempos de 
confinamento da Pandemia COVID – 19 
algumas atividades tiveram que ser re-
calendarizadas e que se espera poder 
concretizar durante este ano. Realçou o 
Prémio Empreendedorismo e Inovação 
adiado para último trimestre do ano, 
mas que é uma atividade que pela sua 
géneses e essência deve ser mantida 
como forma de incentivar cada vez mais 
as empresas a optarem pela inovação, 
por empreenderem e por incrementa-
rem o potencial dos seus negócios atra-
vés da inovação.

Relembrou a experiência sentida 
nos tempos difíceis passados pelos as-
sociados durante o tempo do confina-
mento, do acompanhamento estreito 
que a AECA manteve com os dois Mu-
nicípios, terminando com o compromis-

so que a AECA vinculou conjuntamente 
com outras Associações do Conselho Su-
perior Associativo da AEP de promove-
rem ações de sensibilização que visem 
as Entidades Nacionais e Europeias a 
adotarem medidas para promoverem a 
Reindustrialização da Europa através de 
mecanismos de apoio financeiro ade-
quado, contribuindo assim para reduzir 
a dependência da China, dependência 
essa que ficou por de mais evidente 
com esta pandemia.

Em resposta a queixas de falta de 
mão de obra para trabalhar por parte 
de Associados presentes, Carlos Bran-
dão, disse que o País está a necessitar 
de gente para trabalhar, os jovens que 
estão a sair das escolas não cobrem as 
necessidades das empresas, que é ur-
gente o Governo olhar para esta maté-
ria e criar condições e regras por forma 
a serem criados recursos para fixar emi-
grantes de outros Países. O mau exem-
plo do que está a acontecer no Alentejo 

e um pouco por todo o lado é resultado 
do Governo “assobiar para o lado”, não 
enfrentando de frente o problema. Não 
basta fingir que não sabe de nada, que 
não aprova os planos que as empresas 
vão implementando etc, etc. É necessá-
rio ir ao terreno, falar com as empresas, 
com as associações empresariais, com 
os Municípios, definir política de habita-
ção social capaz de alojar e de integrar 
estas pessoas que para cá vêm à procu-
ra de melhor vida.

Portugal tem muito a ganhar com 
isso. Se assim não for o que será do fu-
turo das nossas empresas?

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

"Fabricamos máquinas e equipamentos à medida das
necessidades do cliente e executamos projetos chave na mão”.
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Gráfica M.Vide produz livro infantil 
de janelas sobre Bio Economia e Economia Circular com a 

nova tecnologia LedUV

Zona Industrial de Algeriz
Rua da Helipista, n.º 749
3730-266 Vale de Cambra

M. Vide & Irmão, Lda.

256 420 930 

256 420 939 

917 561 463
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Gráfica M.Vide produz livro infantil 
de janelas sobre Bio Economia e Economia Circular com a 

nova tecnologia LedUV

AECA | Novos Associados

Especificamente dedicado a novos sócios, este espaço tem como objetivo congratular e dar a 
conhecer as empresas que recentemente se juntaram à AECA.

Sejam bem-vindos.

Angelina Pão de Trigo, Lda.
Fabricação e armazenistas de artigos
de ourivesaria e arte sacra

Rua Fonte Pinheiro, nº77
4510-061 Jovim
Gondomar
Tel: 224 509 152

Praça General Humberto Delgado, nº267, 
1º, 10 - 4000-288 Porto
Telm: 918 612 112

AGENDA URBANA
Estudos e Consultoria, Soc. Unipessoal, Lda.

Atividades de engenharia e técnicas afins

Rua Monte da Coutada, Lote 2
4705-717 Lomar e Arcos – Braga
Tel: 253 261 081

DOWNINFOR
Com. a retalho de computadores, uinidades periféricas e
programas informáticos

Av. Reinaldo Noronha, nº10
4540-105 Arouca
Tel: 256 940 120

AUTO LOUROSENSE, LDA
Manutenção e reparação veículos automóveis

MEDIAÇÃO DE SEGUROS
Atividade de mediadores de seguros

Al. D. Domingos de Pinho Brandão, 8 3º
4540-101 Arouca
Tel: 256 941 066

Rua da Igreja, nº 105
3750-721 Recardães - Águeda
Tel: 234 623 612

Comércio de embalagens

Zona Industrial de Algeriz
Rua da Helipista, n.º 749
3730-266 Vale de Cambra

M. Vide & Irmão, Lda.
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Travessa da Bela Vista, nº49
4415-577 Crestuma – Vila Nova de Gaia
Tel: 227 651 428

JOLOFE BROTHERS, LDA.
Actividades de mecânica geral

Rua da Liberdade 22 1º Sala 1
3700-168 S. João da Madeira
Tel: 256 848 100

LIMALHASINCE 1905 - Unip, Lda.
Produção e comércio de mobiliário de luxo
metálico, madeira, vidro, etc.

Est. Luís Bernardo de Almeida n.º 340
Mac.ª Cambra - 3730-221 Vale de Cambra
Tel: 256 422 282

PEETH, LDA.
Fabricante Produtos Ortopédicos

Lugar da Ribeira - Alvarenga 
4540-045 Arouca 
Tel: 256 955 250

Restaurante ZÉ MOTA
restaurante tipo tradicional

Largo Luís de Camões, Edifício Rainha, Piso 9
3720-232 Oliveira de Azeméis
Tel: 256 092 076

SCOPE INVEST
Consultoria para os negócios e a gestão
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 Caixilharia - Quinagem - Corte LASER

Rua Vale Pereiras, 797
3730-370 Vale de Cambra
Portugal 

T. 00 351 256 425 842 
E. geral@inocambra.pt 
S. www.inocambra.pt

Aço Carbono e Aço Inoxidável

Estruturas Metálicas


