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Os Prémios de Empreendedorismo e Inovação cria-
dos pela AECA em 2019 e que tiveram este ano a se-
gunda Edição (devido à pandemia não se realizaram em 
2020) surgiram exatamente para motivar, para incenti-
var e para fomentar a Inovação e o Empreendedorismo 
na nossa região.

Começamos com poucos candidatos e fomos alar-
gando o leque à medida que as empresas e os seus 
dirigentes e os seus quadros começaram a perceber o 
efeito motivador e mesmo de aceleração de calendário 
que este evento proporciona. Por vezes precisamos de 
uma razão, de um motivo para nos empenharmos mais 
e para irmos mais além! 

Mesmo sem valores monetários em jogo, o simples 
reconhecimento do mérito e o prestígio que o nossos 
Prémios encerram (porque passaram no crivo de um júri 
competente, ligado ao meio Científi co, Empresarial e 
Autárquico), são elementos sufi cientes para a valoriza-
ção da própria empresa e do trabalho que esta desen-
volve. No fundo a empresa fi ca reconhecida pelo meio 

Inovação e Empreendedorismo 
Fundamentais Para a Região 

Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

Sempre fui um acérrimo defensor de que devemos 
manter ao máximo a produção nacional e reduzir drasti-
camente a dependência externa, sobretudo naquilo que 
nós podemos e devemos fazer bem.

Foi com muito pesar que assisti ao longo da história 
dos últimos anos o “abate” dos sistemas de produção 
tradicionais desde os sectores primários (em larga es-
cala) até ao sector secundário (em menor escala) para 
apostar TUDO no sector terciário.

O nosso erro foi, desde logo, querer ser o “bom alu-
no” e não contrariar, não bater o pé e não dissimular 
em nada todas as diretivas europeias que nos chega-
vam, como fi zeram, por exemplo, os nossos vizinhos 
Espanhóis e fazer tudo direitinho para receber os subsí-
dios que lá vinham para o efeito.

Habituamo-nos ao comodismo e à subsidiodepen-
dência como forma de vida em lugar de Inovar, Empre-
ender e seguir em frente. 

Existiram sempre aqueles que resistiram e que en-
veredaram por caminhos diferentes e que não fi zeram 
somente o que era suposto que fi zessem, que soube-
ram inovar, empreender e ir mais além. Pois esses hoje 
estão bem e são o farol para todos os outros que que-
rem trilhar o caminho do sucesso no futuro.

A nossa indústria tem ainda, apesar de tudo, algum 

peso e constitui uma boa quota parte das nossas expor-

tações. É necessário acarinhá-la e dar todas as condi-

ções para que ela possa transformar-se e evoluir para o 

4.0, permitindo ganhar escala e competir a nível global 

com muito maior força. É necessário também usar todos 

os trunfos de que dispomos como o clima e, principal-

mente, o Sol e colocá-lo ao nosso serviço, utilizando ao 

máximo a energia limpa que daí pode advir e utilizá-

-la para produção de energia elétrica, energia térmica, 

para iluminação natural etc. Utilizar as outras vertentes 

que podem ser exploradas como o vento, a energia das 

ondas, atividades ligadas ao oceano, a agricultura bio-

lógica e o fabrico de produtos sustentáveis ou, não fora 

hoje a “economia circular” um dos paradigmas de forte 

desenvolvimento na atualidade.
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científico, empresarial e autárquico como empresa que 
promove o conhecimento, a inovação, a economia  e 
valoriza simultaneamente o território.

São cada vez mais surpreendentes os projetos que 
nos chegam e não só do sector industrial mas também 
do sector do turismo, dos serviços, o que nos faz acredi-
tar que o futuro é promissor para as nossas empresas e 
para a nossa região!

Aproveito esta oportunidade para desejar um Bom 
ano a todos os nossos Associados, parceiros e a todas 
as pessoas que connosco vão trilhando este caminho 
de interajuda e de procura de mais e melhores meios 
e condições para ajudarmos as nossas empresas e a 
nossa região.

Feliz 2022 para todos!
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Inovação e Empreendedorismo. Com o país a come-

çar a colocar em marcha o Plano de Recuperação e Re-

siliência, instrumento estratégico único para podermos 

reconstruir a economia e o país ainda a braços com a 

pandemia gerada pela COVID-19, não poderia ter sido 

mais ajustada a escolha do tema para esta edição da 

revista Encontros da AECA. Escolho dois projetos muni-

cipais que, nestes últimos tempos, estiveram em des-

taque e que são  excelentes exemplos de inovação e 

de empreendedorismo: o CI3 – Centro de Incubação e 

Inovação de Arouca e o Arouca Agrícola.

Foi em novembro de 2018 que foi lançado pela Câmara 

Municipal de Arouca o CI3, tendo como parceiros a AECA, a 

ANJE e a UPTEC. Arrancou com quatro empresas. Hoje, são 

11 as empresas aí instaladas, com 12 postos de trabalho dis-

ponibilizados em formato coworking e mais 17 em modo 

de escritório virtual. Uma das empresas do CI3, a Spinner 

Dynamics, Lda., esteve em destaque na mais recente edi-

ção do Prémio Inovação & Empreendedorismo, promovido 

pela AECA, e que se faz eco nas páginas seguintes, ao ser-lhe 

atribuída uma menção honrosa na área das engenharias e 

tecnologias avançadas com o projeto e fabrico em superpolí-

meros e compósitos.

Por sua vez, o projeto Arouca Agrícola conquistou o 3.º 

lugar na 12.ª edição do Prémio Manuel António da Mota, 

este ano sob o lema «Portugal Resiste». Com este prémio, a 

Fundação Manuel António da Mota distinguiu, nesta edição, 

as instituições que desenvolvem o seu trabalho no combate 

às consequências da crise pandémica, mais especifi camente, 

nas áreas da luta contra a pobreza e exclusão social, saúde, 

educação, emprego, apoio à família, inovação e empreen-

dedorismo social, inclusão, transição digital e tecnológica e 

transição climática. 

Lançado em 2013 pela Câmara Municipal de Arouca e 

dinamizado pela Associação Geoparque Arouca, o Arouca 

Agrícola tem como objetivo principal a criação de um sis-

tema agroalimentar sustentável, através de cadeias curtas 

de comercialização, aproximando o produtor do consumidor 

e diminuindo a pegada ecológica. Atualmente, escoa, em 

média, por ano, 16 toneladas de produtos hortofrutícolas e 

abrange um universo de 65 produtores locais.

Houve alguém que um dia disse que insanidade é con-

tinuarmos a fazer sempre as mesmas coisas e esperarmos 

resultados diferentes. O CI3 e o Arouca Agrícola mostram 

como é possível sermos bem-sucedidos, reinventarmo-nos, 

fazermos da inovação um fator crítico de sucesso para a com-

petitividade e para a promoção do empreendedorismo, em 

particular em territórios como o nosso. 

Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal
de Arouca

Margarida Belém
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contextos económicos, é essa inovação e espírito empreen-

dedor que faz avançar os negócios de quem investe em Vale 

de Cambra. 

É uma forma de estar onde se destaca o foco e as aspi-

rações de quem sabe que a necessidade de um negócio de 

sucesso é estar em constante evolução.

Neste momento o nosso país tem vindo a oferecer diver-

sos programas de apoio ao investimento para novas empre-

sas. As startups proliferam a uma velocidade constante e a 

uma taxa mais rápida do que a média europeia. Não quero 

ter a pretensão de chamar ao nosso município a alegoria de 

Silicon Valley, mas reconheço as potencialidades das nossas 

empresas e dos nossos empresários como potenciadores de 

inovação, geradores de riqueza e de uma maior qualidade de 

vida da nossa população.

A educação para o empreendedorismo tem sido também 

um ponto assente na atenção deste executivo, que investe 

continuamente em parcerias com entidades de desenvolvi-

mento local, como a Adrimag ou a Adritem, no sentido de 

proporcionar um ambiente gerador de ideias, que promova 

bases e perspetivas de participação de jovens, a interação 

entre empresas e alunos do concelho e a dinamização de ati-

vidades de formação e programas de aceleração ou eventos. 

É por tudo isto que Vale de Cambra se traduz, de dia para 

dia, no refl exo de dinamização e crescimento da economia 

local, de atração de investimento e de criação de postos de 

trabalho. Somos assim, um concelho de referência na procu-

ra de novos investimentos e ecossistemas inovadores, que 

aproveitam os qualifi cados locais na criação de mais empre-

go e, consequentemente, na fi xação de população.

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

de Vale de Cambra

José Pinheiro

De mãos dadas, lado a lado, chegamos ao fi nal de 

mais um ano com um tema que nos é caro, a todos os 

que assistem com orgulho, e otimismo, ao desenvolvi-

mento local. Na verdade só com sinergias conciliadoras 

e redes de cooperação alcançamos a verdadeira inova-

ção ao serviço do desenvolvimento e crescimento eco-

nómico e social.

A inovação existe porque há mentes empreendedoras, 

e o empreendedorismo é fulcral para a criação de riqueza, 

progresso e qualidade de vida. 

Assim, e antes de avançar, é imperioso realçar o papel da 

AECA e do seu próprio espírito de missão e de dinamismo ao 

abrir-se ao mundo criando os Prémios Inovação e Empreen-

dedorismo. Esta atribuição é acima de tudo, um marco não só 

para a associação, mas também para o panorama empresa-

rial local que assim vê o seu empenho, o seu trabalho diário, 

a ser reconhecido a mais um nível que potencia e auxilia o 

verdadeiro motor de quem quer ganhar: a motivação para 

ser melhor, para fazer ainda mais e contribuir para o desen-

volvimento global.

O empreendedorismo já não é - há muito - a mera pro-

priedade de uma empresa, mas, mais do que isto, é uma 

postura, uma forma de encarar e de estar nos negócios, no 

mundo empresarial. 

Gravado no ADN dos nossos empresários e investidores, 

o empreendedorismo assume, em Vale de Cambra, o seu 

verdadeiro signifi cado, aliado à inovação, e ao rasgo de que-

rer marcar a diferença, resolver problemas e, continuamente, 

procurar novas e aliciantes soluções. 

A cultura do Empreendedorismo e da Inovação há muito 

que está no caminho do sucesso do panorama do nosso Vale. 

É isso que o distingue, empresarialmente, de muitos outros 
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O Prémio Inovação & Empreendedorimo’21 promovido 

pela AECA, nesta segunda edição contou com a colaboração 

da Fundação AEP (Associação Empresarial de Portugal) teve 

lugar a 4 de novembro, nas Instalações da Fundação AEP, no 

Porto.

O evento desta vez mais reservado, aos participantes e 

organização em virtude das restrições físicas e logística jun-

tou empresários, notáveis entidades representantes da Ad-

ministração Local e parceiros institucionais.

A receção de boas vindas esteve a cargo do Presidente 

da AEP  e da  Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro que  efe-

tuou uma retrospetiva do “estado da arte” da relevância e 

impacto da promoção de iniciativas empresariais inovadoras 

a nível nacional, identifi cando os fatores indutores de cres-

cimento, conciliadoras com sinergias locais resultantes de 

redes de cooperação, assumindo-se a inovação como fator 

de desenvolvimento e crescimento económico e social. Deu 

também ume relevância signifi cativa ao impacto do empre-

endedorismo na criação de riqueza, e a forma como a politica 

pública e a sociedade civil reagente a este fenómeno, não 

acarinhando a assunção de risco e o mérito, estando mais 

orientada para se focar no insucesso e retirar mérito a quem 

empreende e cria riqueza, associando o mais à sorte do que 

à competência e à capacidade de criação de riqueza.

AECA entrega prémios Inovação 
e Empreendedorismo.

Carlos Brandão, Presidente da AECA no seu discurso 

começou por agradecer ao Presidente da Fundação AEP 

o interesse e a parceria na realização deste evento. Esta 

parceria para este evento vem ao encontro do que esta 

Direção da AECA tem vindo a promover e a concretizar e 

que é o trabalho em rede quer com empresas quer com 

Instituições: “ A AECA não pode fi car emparedada nas 

fronteiras dos seus Municípios, tem que se abrir ao mun-

do, interagir, ganhar know-how com troca de experiências 

e de partilhas, colocar as suas empresas em contacto com 

outras das suas congéneres quer nacionais, quer estran-

geiras e, sobretudo, motivá-las para a Inovação quer nos 

produtos, nos serviços, no “modo operandis”, no fundo 

em tudo aquilo que as poderão tornar mais fortes a serem 

alvo de preferência por parte dos clientes”.

Terminou a sua intervenção agradecendo e parabeni-

zando todos os concorrentes aos prémios e felicitando os 

vencedores.

Prémio Inovação & Empreendedorismo

Os Prémios Inovação & Empreendedorismo, instituídos 

pela AECA, têm como objetivo de entre outras, promover ini-

ciativas empresariais inovadoras e conciliadoras com siner-

gias locais, potenciando e auxiliando o empreendedorismo e 

inovação com potencial de desenvolvimento local.
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CANDIDATURAS FINALISTAS

Todas as candidaturas têm mérito, pelo seu empre-

endedorismo, pela sua inovação e cada qual na sua 

área, com utilidade no desenvolvimento e bem estar 

da sociedade. Estão todos de parabéns e muito gratos 

estamos pela participação.
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Desde o projeto em si, produção, montagem até à venda, 

fabricamos equipamentos e máquinas à medida das necessi-

dades do nosso cliente.

Além disso, reunimos condições para fornecer projetos 

“chave na mão”, respondendo dessa forma aos requisitos 

apresentados por cada cliente.

Candidatamo-nos ao “Prémio Inovação & Empreende-

dorismo” com a Mesa de Acoplamento Automático. Esta 

máquina foi concebida para acoplamento automático de di-

ferentes linhas de transporte pneumático, trabalhando com 

polímeros granulados, de acordo com as especifi cações do 

produto. Ela é composta por dois carros seletores, com três 

tipos de movimentos. Antes de iniciar qualquer movimen-

to, o transporte pneumático é desativado. De seguida, existe 

movimento do carro até à linha selecionada e respetivo aco-

plamento. O acoplamento é feito por intermédio de cone-

xões de encaixe rápido. No fi m da operação, o carro regressa 

automaticamente para o corredor principal, deixando a res-

NUNO 
BASTOS

petiva linha livre. A máquina deve ser apoiada numa superfí-

cie fi rme e nivelada. Após a máquina ser afi nada e ajustada, 

não requer intervenção por parte do operador, exceto se for 

necessário efetuar uma paragem de emergência ou alterar 

parâmetros.

A iniciativa “Prémio Inovação & Empreendedorismo”, 

possibilita a interação entre entidades, onde nos permite ter 

um conhecimento mais aprofundado do que melhor se faz 

ao nosso redor e ter a oportunidade de conhecer projetos 

igualmente inovadores em diferentes áreas empresariais. 

São oportunidades como estas, que nos motivam e fazem 

cada vez mais efi cientes. A participação num concurso deste 

nível foi muito apreciada e vivida por toda a nossa equipa. 

Agradecemos a AECA pelos temas abordados e pela oportu-

nidade de participação.

A INACEINOX foi fundada em 1988 como fabri-
cante de pequenos acessórios em aço inoxidável. 
Atualmente, a empresa dedica-se ao desenvolvi-
mento de equipamentos em aço inoxidável para vá-
rias indústrias: alimentar, bebidas, química, vinícola, 
farmacêutica, plásticos, biotecnologia, cosmética, 

entre outros.

www.inaceinox.pt

MOVIDOS PELA AMBIÇÃO DE PROJETAR SOLUÇÕES ÚNICAS E INOVADORAS

Rua Vale de Pereiras, 724 Lugar da Póvoa
Vila Chã 3730-901 Vale de Cambra, Portugal

Tel: (+351) 256 420 740
E-mail: inaceinox@inaceinox.pt 
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Foi com um enorme orgulho que a nossa empresa mar-

cou presença nos Prémios Inovação e empreendedorismo, 

desenvolvido pela AECA e apoiada pela Fundação AEP, com 

o nosso projeto Regresso Seguro. São iniciativas destas que 

promovem a cooperação entre empresas e que valorizam o 

que de melhor se faz em Portugal e na Região, nesse senti-

do, sentimo-nos na obrigação de congratular todas as entida-

des envolvidas na organização deste evento. 

Esta realidade nova da COVID-19 afeta-nos a todos de di-

ferentes formas, quer sejamos do comércio, da indústria, da 

restauração ou de qualquer atividade profi ssional. O respeito 

por aquelas que são as normas e regras de segurança, o espí-

rito solidário dos portugueses e a excelência dos profi ssionais 

de saúde, estão a fazer toda a diferença… Estamos a ganhar 

umas das mais importantes batalhas da nossa vida. E agora, 

é hora de regressar. Para o ajudar neste regresso seguro e 

progressivo à normalidade, a Medimarco preparou a cam-

panha REGRESSO SEGURO. Queremos ajudar todos quantos 

precisem de apoio nesta retoma do seu trabalho. São várias 

as atividades que a Medimarco disponibilizou ao longo de 

todos estes meses, especialmente direcionadas para empre-

sas e empresários. Queremos contribuir para a segurança de 

todos. Na altura em que os vários Equipamentos de Prote-

ção Individual escasseavam no mercado, em que os preços 

eram avultados, a Medimarco comprometeu-se a desenvol-

ver um banco de fornecedores a nível nacional que forne-

ciam os mais variados EPI’s. Foram muitas as empresas que 

ajudamos. Apoiados pelo nosso Departamento Clínico e de 

Segurança no Trabalho, disponibilizamos diversos cartazes, 

documentos explicativos e planos de contingência, de forma 

generalista e completamente gratuita para todas as empre-

sas que necessitassem. Iniciamos uma testagem massiva à 

COVID-19, através dos testes antigénio e serológicos, passan-

do mais tarde a incorporar a rede de empresas que disponi-

bilizavam, também, os testes comparticipados, sendo a única 

empresa de Medicina no Trabalho a fazê-lo. Foram vários os 

vídeos explicativos desenvolvidos pela Medimarco, com o 

apoio do nosso diretor Clínico, Dr. João Matias, sobre a CO-

VID-19. Desenvolvemos um formulário online, que enviamos 

às empresas, com a questão: Diga-nos o que precisa Quería-

mos perceber de que forma poderíamos ajudar as empresas, 

indo muito além daquelas que seriam as nossas obrigações 

legais. Certifi camos espaços com o selo Regresso Seguro. Os 

nossos Técnicos Superiores de Segurança foram incansáveis, 

garantido que todos os espaços comerciais e não só, garan-

tiam todas as condições de segurança necessárias a receber 

clientes e até os próprios colaboradores. A Virtual Run Re-

gresso Seguro foi a última grande atividade desenvolvida 

pela Medimarco. Como forma de conseguir divulgar boas 

práticas desportivas, não esquecendo nunca aquele que foi e 

é, o papel fundamental de todos os Bombeiros portugueses 

durante este período pandémico, desenvolvemos a Virtual 

Run Regresso Seguro. A Virtual Run, como o próprio nome 

indica foi uma corrida Virtual, onde todos poderiam participar 

A Medimarco - Serviços Médicos Lda., é uma 

Empresa Autorizada pela Direção Geral da Saúde 

(DGS) e pela Autoridade para as Condições do Traba-

lho (ACT) para a prestação dos serviços de Medicina 

e Segurança no Trabalho. Com mais de 20 anos de 

experiência no mercado, a Medimarco consolidou a 

sua marca, através da competência e integridade na 

prestação dos serviços, tendo sempre em considera-

ção um enorme sentido de responsabilidade social, 

quer no apoio de várias iniciativas e instituições de 

solidariedade social quer em atividades de promo-

ção de segurança e saúde no trabalho. 

m
ed
im
ar
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MEDIMARCO
consigo!

CONSIGO
EM TODAS AS 
VERTENTES 
DA VIDA

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
FIQUE A PAR DE TODOS OS CONTEÚDOS.

DEP. EXPANSÃO E NEGÓCIOS  918 825 840
TEL: 255 538 170   |  medimarco@medimarco.com

MEDICINA NO TRABALHO
SEGURANÇA NO TRABALHO
SEGURANÇA ALIMENTAR (HACCP)

CONTROLO DE PRAGAS

MARCO DE CANAVESES | PENAFIEL | PORTO | AROUCA | MURTOSA | COIMBRA | LISBOA
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através de caminhada, corrida ou de bicicleta, escolhendo o 

seu percurso, garantido o melhor tempo e sendo solidário 

com uma pequena quantia monetária simbólica. Apresenta-

mos a nossa ideia à Liga dos Bombeiros Portugueses, sendo 

que foi para a Medimarco um orgulho enorme poder contar 

com o seu apoio. Comprometemo-nos a doar todo o valor 

angariado ao Fundo de Proteção Social do Bombeiro que pro-

move e complementa a proteção social do bombeiro e dos 

seus familiares. Este fundo social apoia todas as situações 

de acidente ocorridas ao serviço das Associações e Corpos 

de Bombeiros, prestando de igual forma, apoio social às fa-

mílias. A Marca Regresso Seguro encontra-se devidamente 

registada. Não queremos que termine, faz parte daquela que 

é a nossa Responsabilidade Social enquanto empresa ligada 

à Segurança e à Saúde. O Regresso Seguro foi e continuará a 

FILIPA
FELIX
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MEDIMARCO
consigo!

CONSIGO
EM TODAS AS 
VERTENTES 
DA VIDA

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
FIQUE A PAR DE TODOS OS CONTEÚDOS.

DEP. EXPANSÃO E NEGÓCIOS  918 825 840
TEL: 255 538 170   |  medimarco@medimarco.com

MEDICINA NO TRABALHO
SEGURANÇA NO TRABALHO
SEGURANÇA ALIMENTAR (HACCP)

CONTROLO DE PRAGAS

MARCO DE CANAVESES | PENAFIEL | PORTO | AROUCA | MURTOSA | COIMBRA | LISBOA

ser a maior e mais dinâmica Campanha Social que já desen-

volvemos e só com o apoio de toda a estrutura e de todos os 

Colaboradores da Medimarco conseguimos chegar tão longe 

e ajudar tantas empresas.
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Mealha conseguimos sentir os prazeres de um SPA natural 

contrastando as suas águas geladas com as águas tépidas 

do Paiva.

Na Ribeira de Vilarinho encontramos icnofósseis. Curiosa-

mente estes foram encontrados durante um River Trekking. 

Uma vez sinalizados ao Arouca Geopark viemos a verifi car 

que foi uma descoberta. 

Esta atividade tem a duração total de 3 horas. São gastos 

40 minutos para vestir equipamentos e briefi ng técnico antes 

da atividade. O percurso tem uma duração de 2 horas. Ter-

minada a experiência são necessários 20 minutos para troca 

de roupa.

Durante o River Trekking os monitores realizam uma re-

portagem fotográfi ca que é disponibilizada a todos os parti-

cipantes.

Esta iniciativa mostrou-se uma mais valia para a empresa 

uma vez que permite conhecer outras empresas e empresá-

rios com projetos inovadores, A troca de experiências é sem-

pre salutar e enriquecedora. Parabéns à AECA pela iniciativa. 

Contamos voltar a participar em ações do mesmo género.

RAFAEL 
SOARES

O Clube do Paiva é uma empresa local, desenvolvida por 

pessoas locais com signifi cativa experiência em rios. Traba-

lhamos com paixão no terreno, partilhamos cada emoção 

com os nossos clientes e os nossos parceiros locais, nacionais 

e internacionais. 

Procuramos constantemente, junto da nossa equipa e dos 

parceiros envolventes, inovar e adaptar as nossas atividades 

às novas expetativas guardando o espírito “hold school” que 

deu vida ao Clube do Paiva. 

Desenvolvemos as nossas atividades em áreas protegi-

das como o Arouca Geopark da UNESCO, Montanhas Mágicas 

com grande enfase nas áreas Rede Natura 2000, onde pode-

mos encontrar entre muitas outras atrações os Passadiços do 

Paiva e a Ponte 516 Arouca.

O River Trekking ao longo do Rio Paiva combina ca-

minhada no Arouca Geopark com natação no rio. Durante o 

percurso paramos em algumas cascatas para nos refrescar-

-nos e propomos saltos em algumas rochas e penhascos aos 

mais aventureiros. 

A imersão na natureza é total. Sentir o poder do Rio quan-

do descemos os seus rápidos, alternando com a tranquilidade 

das piscinas provoca sensações de adrenalina e relaxamento 

ao mesmo tempo.

Tendo início na Praia Flúvial do Areínho, passamos por 

locais como o Poço do Reitor, o Rápido do “Super Bock”, a 

Praia Selvagem da Torre, a Ribeira de Vilarinho, a Ribeira de 

Mealha e as Fragas da Torre. 

Na Praia Fluvial do Areínho pode-se desfrutar das águas 

tépidas do Rio Paiva bem como dispor do apoio de snack-bar 

e casas de banho. No Poço do Reitor contamos histórias de 

pescarias antigas. No Rápido do “Super Bock” observamos 

fenómenos geológicos como as marmitas e uma livraria. 

Nas Fragas da Torre podemos desfrutar de um cenário idílico 

com saltos para todos os níveis de adrenalina. Na Ribeira de 

O Clube do Paiva foi criado em 2003, desde 

então tornou-se a empresa de referência nas ativi-

dades de aventura no Rio Paiva, em Arouca e Por-

tugal.

A profi ssionalização da equipa gestora, aliada 

a um espírito lúdico e agradável, espalha-se por 

um grupo de monitores experientes e alegra cada 

cliente simpático criando um ambiente seguro e 

descontraído nas nossas atividades.
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Com a preocupação contínua em desenvolver novos pro-

dutos, para dar resposta às exigências específi cas do mercado 

e apresentar fatores de diferenciação das suas congéneres, a 

FARCIMAR tem-se focado no desenvolvimento de novos pro-

dutos e no aperfeiçoamento dos existentes, para tal, possui 

um Departamento interno onde desenvolve atividades de 

I&D  e traçou metas cujos resultados se traduziram em vários 

projetos desenvolvidos com sucesso. Atualmente, a cultura 

organizacional da Empresa atingiu já a disseminação de pro-

cessos de I&D sistematizados e com elevado capital humano 

afeto ao desenvolvimento dessas atividades.

Pelo facto de obedecer às melhores práticas de gestão 

e económico-fi nanceiras, a Empresa tem sido distinguida 

nos quatro últimos anos (2017 a 2020) com o estatuto PME 

Excelência, na sequência de um histórico de distinção como 

empresa PME Líder.

 

No decurso de 2014 a FARCIMAR foi admitida na Rede 

PME Inovação COTEC mantendo-se até à atualidade. A Empre-

sa é também certifi cada desde 2004 pelo Sistema de Gestão 

da Qualidade segundo a Norma NP EN ISO 9001:2008, certi-

fi cação essa que tem sido renovada ao longo dos anos. Em 

conformidade com os requisitos estabelecidos em diretivas 

comunitárias, de forma a serem comercializados os produtos 

da Empresa nos países da comunidade europeia, a FARCI-

MAR tem vindo a certifi car desde 2007 vários produtos com 

a marcação CE.

PROJETO:  RiceHusk+ - Compósitos cimentícios com 

casca de arroz para soluções pré-fabricadas de painéis 

multicamada e barreiras acústicas.

O projeto RiceHusk+ visa o desenvolvimento de compó-

sitos cimentícios incorporando casca de arroz e a conceção, a 

partir destes, de soluções pré-fabricadas de barreiras acústi-

cas e de painéis multicamada com um elevado desempenho 

térmico, acústico e ambiental.

O projeto está a ser executado em consórcio pela Farci-

mar (promotor), pelo Instituto Superior Técnico e pelo Ite-

cons, teve o seu início em agosto de 2019 e fi m previsto para 

julho de 2022 (36 meses). O projeto é Financiado no âmbito 

do Programa Operacional Regional de Lisboa (Lisboa 2020), 

A FARCIMAR - Soluções em Pré-Fabricados 

de Betão, S.A, está sediada em Arouca e dedica-

-se desde 1989 à produção de pré-fabricados de 

betão, possuindo um leque alargado de produtos 

e soluções que vão desde a pré-fabricação ligeira à 

pré-fabricação pesada, tendo como principais áreas 

de atuação o desenvolvimento de produtos usados 

na construção de edifícios, em obras hidráulicas, na 

construção de muros de suporte, bancadas e bar-

reiras acústicas.

  

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

SERRAÇÃO DA FURNA, UNIPESSOAL, LDA.

Embalamos a
sua Exportação
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pelo Programa Operacional Temático Competitividade e In-

ternacionalização (POCI) do Portugal 2020 e pelo Fundo Euro-

peu de Desenvolvimento Regional (FEDER) com um incentivo 

que representa cerca de 50% do Valor do Investimento.

 

O desenvolvimento de soluções pré-fabricadas com incor-

poração de casca de arroz contribui para melhorar a susten-

tabilidade e a qualidade global dos produtos uma vez que a 

casca de arroz tem características únicas que incentivam a 

sua utilização, tais como a baixa densidade e a elevada poro-

sidade, e ao mesmo tempo a sua incorporação em misturas 

cimentícias permite a utilização de um subproduto da indus-

tria alimentar com baixo valor comercial e com fracas pro-

priedades nutritivas para a alimentação animal, que é muitas 

vezes colocado em aterro ou queimado, com impactos am-

bientais significativos devido ao seu elevado teor em sílica.

 

Apesar de existirem diversos estudos sobre materiais 

compósitos com incorporação de resíduos continua a existir 

uma enorme oportunidade tecnológica no desenvolvimento 

e otimização de novos materiais, para que sejam capazes de 

responder eficazmente e com elevados níveis de desempe-

nho às exigências da arquitetura moderna e da construção 

sustentável.

MICAELA 
OLIVEIRA

 A incorporação de subprodutos da cultura do arroz permi-

tirá não apenas desenvolver produtos mais ecológicos, mas 

também melhorar o desempenho funcional das soluções fi-

nais.

 

Para a FARCIMAR, a atribuição do Prémio Empreendedo-

rismo e Inovação pela AECA permite potenciar e divulgar ati-

vidades inovadoras desenvolvidas por empresas locais dan-

do-lhes visibilidade não só nos concelhos de Vale de Cambra 

e Arouca mas também a nível nacional. Trata-se por isso de 

uma iniciativa que é capaz de potenciar não só o desenvolvi-

mento local como também o surgimento de novas sinergias 

e parcerias, motivos pelos quais o Prémio merece o nosso 

maior reconhecimento.
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As potencialidades criadas pelo desenvolvimento de 

novos materiais e processos de fabrico, nomeadamen-

te o Fabrico Aditivo, permitem novas abordagens no 

desenvolvimento de produtos e componentes de en-

genharia. Este projeto visa tirar proveito da capacidade des-

tes novos materiais, nomeadamente os super-polímeros, e 

dos processos de Fabrico Aditivo para o desenvolvimento e 

produção de componentes técnicos, de forma mais efi ciente 

e sustentável.

Visamos acrescentar valor aos nossos parceiros através 

da melhoria dos atuais processos produtivos, recorrendo a 

componentes customizados e sem restrições geométricas 

para sistemas fi xação, logística interna, montagem, controlo 

de qualidade, entre outros, permitindo ainda, o “Virtual Wa-

rehousing”, com a digitalização de componentes críticos de 

equipamentos industriais e o seu rápido fabrico, reduzindo 

custos e aumentando a produtividade.

Procuramos trazer perspetivas multidisciplinares e in-

tegradoras de alto valor acrescentado, apoiando os nossos 

parceiros nas áreas da robótica, automação e indústria 4.0, 

possibilitando a implementação de soluções de monitori-

zação avançada, incluindo AIoT e digitalização de processos 

produtivos. Pretendemos alargar as colaborações entre a 

A Spinner Dynamics é uma start-up de enge-

nharia, que nasceu da junção de experiências par-

tilhadas em áreas distintas, com o objetivo de criar 

soluções ágeis, inovadoras e efi cientes.

DANIEL 
BRAGA

indústria da região e os setores de tecnologia intensiva, à 

escala internacional, para o desenvolvimento de produtos de 

engenharia avançada. Estas, surgem da atividade da empre-

sa e da nossa equipa de investigação e desenvolvimento, em 

parceria com academias e laboratórios reconhecidos, nacio-

nais e internacionais. Com a nossa abordagem, procuramos 

a potencialização e atualização de equipamentos industriais, 

promovendo a sua sustentabilidade, circularidade e efi ciên-

cia.

A iniciativa da AECA “Prémio de Inovação & Empreende-

dorismo’21”, fomenta um espírito de procura pela inovação 

e melhoria dos processos e serviços das empresas associa-

das, criando ainda oportunidades de networking entre as 

mesmas, contribuindo para um desenvolvimento da indús-

tria sustentado em parcerias multidisciplinares, para de me-

lhor forma se conseguir dar resposta a um mercado cada vez 

mais abrangente.

VISTA PARQUE
Restauração e Actividades Similares,

Unipessoal, Lda.
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there are no limits for process improvement.

da ideia à realidade

A LVENGINE candidatou-se ao prémio Empreendedorismo 

e Inovação com o seu Programa de Geração de Leads – 

um serviço de consultoria e implementação para as PMEs 

que pretendem expandir o seu negócio e atividade atingin-

do novos mercados-alvo ou solidifi cando a promoção dos 

seus produtos e serviços  junto dos seus segmentos de mer-

cado atuais. O processo inicial de consultoria  consiste em 

analisar os mercados, segmentos de mercado, tipologias de 

empresas-alvo, e responsabilidades e comportamento dos 

compradores dos produtos e serviços que a PME pretende 

promover e comercializar.  A implementação parte do re-

sultado do planeamento inicial que, perante os objetivos e 

insights gerados, pode incidir na comunicação de um deter-

minado produto em determinados mercados-alvo e poten-

ciais compradores ou, de uma forma mais abrangente, poder 

constituir como um novo suporte digital à comunicação de 

toda a oferta, produtos e serviços da PME. São criados to-

dos os suportes digitais e mecanismos necessários à gestão 

dos momentos-chave da customer-jorney, desde o contacto, 

aproximação, engagement e pontos de geração e conversão 

de leads em novas oportunidades de negócio. Os instrumen-

tos e ferramentas criadas permitem às PMEs comunicar de 

forma mais segmentada e assertiva através da implemen-

tação dos caminhos de nutrição digital, usando fl ows de 

emails e mensagens-avisos em diferentes canais, e comu-

nicação por posts e mensagens em redes sociais, que en-

caminham os potenciais clientes para conteúdos específi cos 

como ebooks, infografi as, catálogos, entre outros elementos 

que geram a atenção e atração por parte do mercado. Con-

soante se tratam de conteúdos com objetivo de atrair ou dar 

a conhecer, ou conteúdos para converter e angariar contactos 

de potenciais clientes, estes podem ser enviados por email 

ou diretamente publicados em páginas no website ou em 

LandingPages especialmente concebidas, desenhadas e im-

plementadas com o objetivos de comunicar a informação e 

destaques mais adequados a determinado cliente, para que 

este se identifi que e solicite um pedido de contacto. As leads 

e oportunidade de contacto e novos negócios resultantes da 

implementação continua do PGL devem ser integradas no 

CRM - solução que a LVENGINE também implementa - para 

que todos os contactos e pipeline de leads e oportunidades 

de negocio possam depois ser efi cazmente geridas pela es-

trutura comercial e de vendas das PMEs, num processo mais 

automatizado que gera informação útil e por ordem prioritá-

ria, para que gestores e colaboradores possam atuar sobre 

as leads com maior potencial de concretização de negócio.

A gestão da comunicação sob o formato de uma interação 

e nutrição digital contínua de contactos e leads é um si um 

processo de inovação incremental que se vai enraizando na 

estratégia de crescimento das PMEs e nas suas operações de 

comunicação, marketing e vendas. A gestão comercial torna-

-se mais facilitada, em especial quando incide em mercados-

-alvo noutras regiões ou mercados externos de exportação, 

para os quais passa a ser possível gerir processos de apro-

ximação e nutrição à distância, promovendo a qualifi cação 

efi caz de leads e oportunidades de negócio antes da estrutu-

ra e recursos de vendas entrarem em ação em proximidade 

presencial. Participações em eventos, feiras, workshops ou 

outros momentos de apresentações do negócio, que tipica-

mente as PMEs aproveitam para gerar mais contactos em-

presariais, passam a ser igualmente preparados de forma 

mais antecipada e planeada, promovendo a geração de mais 

interações qualifi cadas com potenciais interessados nos ser-

viços e produtos da empresa, sejam estes potenciais clientes, 

parceiros, revendedores ou distribuidores.

O prémio de empreendedorismo e inovação da AECA 

tem-se revelado uma sólida iniciativa de promoção de so-

luções reconhecidas como mais inovadoras no mercado, nas 

mais diversas áreas de atividade, sendo um contributo per-

manente para o desenvolvimento económico e do emprego 

das regiões de Vale de Cambra e Arouca.

JACINTO 
ANTUNES

A LVENGINE tem mais de 23 anos de experiência 
a desenvolver soluções inovadoras para a transfor-
mação digital e aumento da efi cácia na gestão das 
PMEs, dos seus processos de desenvolvimento do 
negócio, vendas e relação com os clientes. Recor-
rendo a um planeamento estratégico apoiado pelo 
desenvolvimento de plataformas tecnológicas de 
ECommerce, CRM e Analytics, a LVENGINE disponibi-
liza um serviço de consultoria, projeto e implemen-
tação altamente personalizado, que acrescenta valor 
contínuo ao negócio dos seus clientes.
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A PERFINOX – Indústria Metalúrgica, S.A. é 

uma PME, fundada no início do ano de 1997, a labo-

rar no sector Metalúrgico/Metalomecânico.

Com o objetivo de oferecer um serviço de qualidade aos 

seus clientes, na conceção e implementação de soluções de 

processamento para a Indústria Alimentar e outras, a PERFI-

NOX aposta na integração de tecnologias e equipamentos do 

estado da arte nos seus sistemas e no foco na satisfação do 

cliente e nas relações de longo prazo.

Na PERFINOX, o foco nas necessidades produtivas de cada 

cliente é a principal preocupação. O know-how adquirido, 

permite-nos ver cada aplicação e instalação como um todo, 

oferecendo soluções customizadas e convertendo os nossos 

clientes em parceiros.

A gama PERFIPROCESS oferece máquinas industriais com 

tecnologia de ponta, para processos produtivos nas indústrias 

alimentar e bebidas, farmacêutica e cosmética.

Desenvolvidas para total integração, as máquinas PERFI-

PROCESS são projetadas numa ótica de versatilidade e esca-

labilidade proporcionando uma operação intuitiva. 

there are no limits for process improvement.

da ideia à realidade

Localizado na PERFINOX, o Centro Tecnológico PERFIPRO-

CESS será uma sala de processo composta por maquinaria da 

gama PERFIPROCESS.

O Centro será usado como um “showroom” e Centro de 

P&D para as equipas de engenharia internas em colaboração 

com as dos nossos clientes, através de testes e engenharia 

de escala.

Este será um marco histórico, a derradeira arma para 

abordar os clientes e deixá-los confi antes nas soluções e sis-

temas propostos, através da possibilidade única de experi-

mentar diferentes confi gurações de maquinaria, em escala 

industrial, e desenvolver novas ideias e conceitos de produ-

ção customizados. 

Esta complexa infraestrutura incluiu todas as valências de 

uma unidade de produção, possibilitando além da demons-

tração funcional, a investigação e desenvolvimento de novas 

aplicações, bem como contribuirá para a diminuição de riscos 

de não conformidades uma vez que a validação e aceitação 

poderá ser efetuada previamente à expedição.

O convite para a participação na iniciativa Prémio Empre-

endedorismo e Inovação promovida pela AECA foi interpre-
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Lugar do Burgo, Cimo do Burgo - Arouca
4540 - 204 Arouca

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

“Reabilitamos o passado 
e construímos o futuro”

tado como sinal de reconhecimento pela visão e estratégia 

de crescimento que temos vindo a desenvolver e a partilhar, 

apresentando soluções de processo industrial inteligentes, 

sustentáveis e eficientes. 

DIOGO 
LOURENÇO
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JÚRIS PRÉMIOS 
INOVAÇÃO & EMPREENDEDORISMO

Jorge Mota
representante do CESAE DIGITAL – Centro para o 

Desenvolvimento de Competências Digitais.

Responsável pela Unidade de Inovação, Em-
preendedorismo e Incubação no CESAE DIGITAL 
é Membro do conselho sectorial consultivo da 
ANQ/ANQEP (anqep.gov.pt) para a Informática, 
Eletrónica e Telecomunicações em represen-
tação da AEP. Professor adjunto equiparado de 
Engenharia Informática e Multimédia no ITA/
ISTEC PORTO, especializado em Engenharia de 
Inteligência Artifi cial, Industria 4.0 e novos mo-
delos de negócio digitais e tecnologicos. Audi-
tor de Norma 27001 em segurança de Sistemas 
de Informação conformidade RGPD participou 
em várias iniciativas internacionais no âmbito 
de análise de boas práticas em termos de per-
fi s profi ssionais nomeadamente em 2008 em 
Kunsbacka na Suécia e em 2011 na Universida-
de em Zagreb na Croácia.
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Paulo Dinis
representante da Fundação AEP (Associação Empre-

sarial de Portugal).

Casado, pai de três fi lhos, residente em Santo 
Tirso. Licenciado em Direito, Pós-graduação em 
Ciências Jurídico-processuais. Frequenta mestra-
do em Gestão e Internacionalização de Empre-
sas.

Atualmente, Diretor Executivo da Fundação 
AEP.

Foi Diretor Geral do Conselho Empresarial 
do Tâmega e Sousa; Director Executivo da PRO-
FISOUSA – Associação de Ensino Profi ssional do 
Vale do Sousa; Director do Dep. de Formação 
Profi ssional da Associação Empresarial de Paços 
de Ferreira; Director Executivo da TECVAL - Cen-
tro de Incubação de Empresas de Novas Tecno-
logias do Vale do Sousa, Associação; Ex-Docente 
da Universidade Fernando Pessoa; sócio funda-
dor da Associação “Amar Santo Tirso”.
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Paula Rodrigues, 
representante do Município de Arouca

Licenciada em Economia pela Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra, Conta-
bilista Certifi cada pela Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto, Formadora da área de 
Gestão de Projetos e Empreendedorismo. 

O seu percurso profi ssional passou pela Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia da Universida-
de de Coimbra, Direção Geral de Arquivos, Insti-
tuto da Segurança Social, Instituto do Emprego 
e Formação Profi ssional e atualmente Câmara 
Municipal de Arouca. 

Uma experiência profi ssional de mais de 25 
anos, que tem atravessado áreas muito diversas 
com a assessoria fi nanceira, gestão e contabi-
lidade, aprovisionamento, programas de fi nan-
ciamento, análise de candidaturas, gestão de 
projetos, empreendedorismo, coordenação do 
CI3 – Centro de Incubação e Inovação Industrial 
de Arouca e do Orçamento Participativo de Arou-
ca, entre outras. Além disso desenvolve diversas 
atividades sociais e associativas, pertencendo 
designadamente à direção do Centro Social Pa-
roquial de São Salvador Burgo e da Associação 
A4 - Acolher, Aceitar, Agir, Adaptar, bem como, 
no passado, colaborou na fundação de associa-
ções como a MenteMovimento - Associação pró-
-Saúde Mental de Entre o Douro e Vouga.

Máxima:
Empreender não é só ter ideias é sobretudo 

fazê-las acontecer, é errar, é inovar, é voltar a 
errar, é sobretudo coragem e persistência! 
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Sofi a Freitas
representante da AEP (Associação Empresarial de 

Portugal).

Licenciada em Gestão de Turismo e Pós-Gra-
duada em Estudos de Gestão pela Escola de Eco-
nomia e Gestão da Universidade do Minho. 

A sua carreira tem estado fortemente ligada 
ao empreendedorismo qualifi cado. Sofi a apoiou 
vários jovens no processo de desenvolvimen-
to das suas ideias de negócio, enquanto coor-
denadora técnica de um gabinete de apoio ao 
empreendedorismo académico e como mentora 
da rede nacional de mentores promovida pelo 
IAPMEI. 

Possui também experiência no apoio à rea-
lização de candidaturas a programas de incen-
tivo e de estímulo ao empreendedorismo e na 
gestão de programas de pré-incubação / incu-
bação para uma incubadora pertencente à Rede 
Nacional de Incubadoras. Tem ainda experiência 
na organização de atividades e eventos de pro-
moção do empreendedorismo, emprego, desen-
volvimento pessoal e promoção da competitivi-
dade das micro e PME. 

Atualmente é Gestora de Projeto no departa-
mento de Competitividade da AEP - Associação 
Empresarial de Portugal.
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Mónica Seixas 
representante do Município de Vale de Cambra

Mónica Pinto Seixas é Vereadora da Câmara 
Municipal de Vale de Cambra, dos pelouros da 
Educação, Ação Social, Cultura, Saúde, Emprego 
e Empreendedorismo.

É residente em Vale de Cambra, casada, mãe 
de 2 fi lhos e mestre em psicologia clínica e da 
saúde.

Ao longo do seu percurso profi ssional de-
senvolveu funções de consulta psicológica em 
clínicas privadas em Vale de Cambra, Sever do 
Vouga e Águeda, bem como funções de psico-
logia no serviço de psicologia e orientação do 
agrupamento de escolas Dr. Serafi m Leite, em 
São João da Madeira. Foi também formadora de 
expressão dramática, no âmbito das atividades 
de enriquecimento curricular do 1º ciclo, em 
Vale de Cambra. 

A sua experiência mais signifi cativa, conta 
com 11 anos ao serviço da ADRIMAG – Associa-
ção de Desenvolvimento Rural Integrado das 
Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, onde 
foi gestora de projetos de desenvolvimento lo-
cal na área da educação e formação de adul-
tos como coordenadora pedagógica, na área do 
empreendedorismo e inovação social, através 
da execução de projetos de cooperação transna-
cional, e na área social, assumindo funções de 
coordenação técnica do contrato local de desen-
volvimento social de Vale de Cambra de 3ª e 4ª 
geração.
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BUSINESS
CONSULTING
wwww.astrolabio.com.pt
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O júri distinguiu 3 projetos, 
que se destacaram:

• Na área da metalomecânica, foi atribuído a Menção 

Honrosa a Perfi nox, S.A. com o projeto Perfi process-

-Technology Center.

• Na área das engenharias e tecnologias avançadas, 

foi atribuído a Menção Honrosa a Spinner Dynamics, 

Lda. com o Projeto e fabrico em super-polímeros e 

compósitos.

• O Troféu AECA foi atribuído ao projeto mais completo, 

que congrega a junção da inovação, a responsabilidade 

ambiental, a sustentabilidade e interesse para a região, 

apresentado pela Farcimar, S.A., com o projeto Rice 

Husk + Compósitos cimentícios com casca de arroz 

para soluções pré-fabricadas de painéis multica-

mada e barreiras acústicas.

A direção, mais uma vez, não poderia estar mais 

satisfeita com o entusiasmo com que os empresários 

acolheram esta iniciativa, pelo que agradece a partici-

pação de todos.
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Gonçalo Cipriano e Daniel Braga - Spinner Dynamics Carlos Brandão, Luís Miguel Ribeiro e José Pinheiro
AECA, FAEP e C.M. de Vale de Cambra

Carlos Brandão, Mónica Seixas, José Pinheiro
AECA e C.M. de Vale de Cambra

Samuel Gonçalves - Summary

Carlos Brandão e Paula Rodrigues
AECA e C.M. de Arouca

Jorge Mota - Cesae Digital
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André Silva e Adriano Fidalgo - Astrolábio

Augusto Vieira, Filipa Félix e Tiago Sá Carneiro - Medimarco

Nuno Bastos e Abel Oliveira - Inaceinox

Diogo Lourenço e António Tavares - Perfinox António Teles e Rafael Soares - Clube do Paiva

Tomás Matos e Jacinto Antunes - LVEngine Micaela Oliveira e António Teixeira - Farcimar

Carlos Brandão e Rui Vide - AECA
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O nosso fotógrafo

Ricardo Pina - Foto Pina
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JPM CONSOLIDA PROPOSTA 
DE VALOR CENTRADA NA 

COMPETITIVIDADE DOS CLIENTES

José Paulo Martins da Silva
Presidente do Conselho de Administração

do Grupo JPM

Os períodos de crise, como é o atual marcado pela pande-

mia de COVID-19, sempre foram vistos pela JPM Indústria como 

oportunidades para reforçar os investimentos e realizar apostas 

estratégicas. Isto porque se entende que é quando a incerteza na 

economia está em níveis mais elevados que se devem realizar 

as apostas mais fortes.

A existência de condições para a realização de investimentos 

é, naturalmente, fator critico para a sua concretização e, neste 

domínio, a JPM Indústria sempre procurou ter uma prática sus-

tentável e equilibrada, saudável, a qual lhe permite estar em 

condições de fazer as suas apostas nos momentos mais ade-

quados.

Um dos vetores mais importantes da política de investimen-

to atual da JPM Indústria é o aumento do esforço de inovação, 

que consideramos ser essencial para assegurar simultaneamente 

o crescimento e a sustentabilidade da economia nacional e da 

nossa empresa.

Acreditamos que será determinante para o tecido empresa-

rial português reforçar a sua dinâmica inovadora em torno de 

uma oferta de maior valor acrescentado num ambiente cada vez 

mais formatado para produções de menor volume e maior varie-

dade (maior customização). Neste contexto, o desenvolvimento 

de tecnologias, de produtos e serviços e de soluções, será mais 

efi ciente e efi caz através de estratégias colaborativas multidisci-

plinares. A complexidade inerente às soluções a desenvolver e a 

entregar exige uma lógica de cooperação vertical e horizontal e 

que potencie as sinergias entre todas as partes envolvidas. 

O reforço da dinâmica de inovação, que se traduz consequen-

temente no reforço da competitividade dos seus clientes, resulta 

de uma estratégia que aposta não apenas na criação e entrega 

de valor através da inovação tecnológica, como também na ino-

vação em todos os processos de trabalho e de organização e 

desenvolvimento dos seus recursos, onde se incluem os seus 

colaboradores. 

Esta tem sido a aposta da JPM Indústria.

Como resultado deste posicionamento, temos a JPM Indústria 

a participar ativamente em três projetos mobilizadores, inseridos 

no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os quais, em con-

junto, envolvem mais de 130 entidades nacionais, interligando 

clientes fi nais, fornecedores e entidades do sistema científi co e 

tecnológico das mais variadas áreas tecnológicas e produtivas. 

É esperado que os projetos industriais inseridos dentro do 

Plano de Recuperação e Resiliência sejam também fomenta-

dores da criação de ecossistemas empresariais dinâmicos, nos 

quais as indústrias portuguesas tenham condições diferenciadas 

para desenvolver a sua proposta de valor, permitindo maior ce-

leridade na afi rmação e crescimento sustentado.

A criação de valor está, pois, na base do sucesso empresarial 

e a JPM Indústria está motivada a investir no desenvolvimento 

da sua curva de oferta, inovando. A este respeito, sermos reco-

nhecidos pela COTEC, em 2021, com o Estatuto Inovadora COTEC 

foi motivo de orgulho ampliado pelo facto de sermos a maior 

das 8 empresas do concelho de Vale de Cambra agraciadas com 

essa distinção. 

Igualmente importante foi o reconhecimento dado pela Con-

federação da Indústria Portuguesa, na pessoa do seu presidente, 

António Saraiva, com a sua visita à JPM Indústria no passado mês 

de novembro, altura em que se reforçou a necessidade de Portu-

gal ter empresas inovadoras, exportadoras de bens transacioná-

veis e com dimensão crescente, como é o caso da JPM Indústria.
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Internacionalização dos setores da
Metalomecânica e do Habitat

Missão de Prospeção do Mercado 
ao Luxemburgo

No âmbito do projeto “MasterExport”, do qual a Asso-

ciação Empresarial de Cambra e Arouca (AECA) é promotora 

em parceria com a Associação Empresarial de Águeda (AEA), 

ao abrigo do Portugal 2020, especifi camente, do Sistema 

de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) – Qualifi cação, e inserido 

no objetivo temático nº 3 – “Reforçar a Competitividade das 

PME” do Programa Operacional Competitividade e Interna-

cionalização, apoiado pelo Fundo Europeu para o Desenvol-

vimento Regional (FEDER), as duas Associações realizaram 

uma Missão de Prospeção de Mercado ao Luxemburgo, que 

decorreu de 27 a 29 de Setembro/2021.

“Ficou clara a importância do Luxemburgo e da Grande 

Região para os bens e serviços daquelas regiões nacionais e 

foi desenhado um procedimento para se avaliar o interesse 

das empresas luxemburguesas na oferta portuguesa”, decla-

rou António Gamito, segundo publicação na página ofi cial da 

Embaixada de Portugal no Luxemburgo, após reunir com a 

delegação vinda de Portugal.

Pela AEA estiveram no Grão-Ducado, o Vice-Presidente da 

Direção da AEA, Óscar Mendes, e Patrícia Gonçalves, Técnica 

Responsável de Apoio ao Mercado Externo, Carlos Brandão, 

Presidente da Direção da AECA e a Vice-Presidente Gisela Ca-

misão, assim como Célia Oliveira, Técnica Coordenadora. A 

acompanhar a delegação esteve ainda Adriano Fidalgo, da 

Astrolábio, consultor do projeto Master Export.

Além da reunião na Embaixada de Portugal anteriormen-

te referida, a delegação empresarial encontrou-se com o jor-

nal “BOM DIA”, criado por portugueses do Luxemburgo, com 
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um representante do jornal “Contacto” e da “Rádio Latina”, 

mas também com empresas de portugueses no Luxembur-

go, a “Sopinor” e a “Ferinox”, com a Câmara de Artesãos 

(Chambre des Métiers) e com Francis da Silva, da Câmara de 

Comércio e Indústria Luso-Luxemburguesa.

A indústria destas regiões incorpora cada vez mais inova-

ção, tecnologia e diferenciação em tudo o que desenvolve e 

exporta para todos os tipos de utilização.

Com atividades desenvolvidas nas regiões de Vale de 

Cambra e Arouca (Região Norte) e de Águeda (Região Cen-

tro), a AECA e a AEA juntam-se para contribuir para os ganhos 

de competitividade na exportação das fileiras da Metalome-

cânica e do Habitat. A exportar para mercados cada vez mais 

competitivos, os ganhos de competências e a competição as-

sumem maior relevância face à concorrência, e de extrema 

importância para todas as empresas.

Por isso o Master Export apresenta-se com a missão de 

“apoiar as empresas das duas regiões em processos bem-su-

cedidos de internacionalização” criando canais de exportação 

para países com elevado potencial e geograficamente próxi-

mos e capacitá-las para se apresentarem nestes mercados 

com bens de maior incorporação tecnológica.

O balanço final desta Missão mostra-se bastante positivo, 

tendo sido dado o “pontapé de partida” na organização de 

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.

uma Missão Inversa entre as empresas de Portugal e Luxem-

burgo!”
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Missão Institucional e Prospeção 
do Mercado da Polónia

No âmbito do projeto “MasterExport”, no qual a Associa-

ção Empresarial de Cambra e Arouca (AECA) é promotora em 

parceria com a Associação Empresarial de Águeda (AEA), ao 

abrigo do Portugal 2020- Sistema de Apoio a Ações Coletivas 

(SIAC) Internacionalização,  inserido no objetivo temático nº 

3 “Reforçar a Competitividade das PME” do Programa Ope-

racional Competitividade e Internacionalização, apoiado pelo 

Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER), as 

duas Associações organizaram uma Missão Institucional, para 

a Prospeção do Mercado da Polónia, que decorreu de 8 a 11 

de novembro/2021.

Pela AECA estiveram, o Vice-Presidente da Direção, Abel 

Oliveira, assim como Célia Oliveira, Técnica Coordenadora. 

Pela AEA estiveram, o Vice presidente da Direção Óscar Men-

des, e Patrícia Gonçalves, Técnica Responsável de Apoio ao 

Mercado Externo. A acompanhar a delegação esteve ainda 

Adriano Fidalgo, da Astrolábio, consultor do projeto Master 

Export.

A delegação empresarial encontrou-se com a PPCC – Câ-

mara do Comércio Luso Polaca; visitou a Feira da Metalome-

cânica (Warsaw Industry Week Fair) que decorreu em Varsó-

via, entre os dias 8 a 10 de novembro, onde reuniu no dia 

9 com o Cluster da Indústria da Metalomecânica (o Klaster 

Obróbki Metali), com a representação dos dois Vice-Presiden-

tes da AECA e AEA.

No mesmo dia reuniu também na cidade de Lublin a 280 

kms de Varsóvia, com o Cluster da Indústria da Metalomecâ-

nica (Wschodni Klaster Obróbki Metali) e a convite visitou a 

empresa Cewar Sp. z o.o.SP.K. (produção de metalomecânica 

de alta precisão).

Reuniu ainda no dia 10 de novembro  com a Confede-

ração Polaca do sector da Construção (Polski ZwiÐzek Pra-

codawców Budownictwa), em Varsóvia e com a União dos 

Produtores de Materiais de Construção (ZwiÐzek Pracoda-

wców Producentów Materiałów dla Budownictwa) também 

em Varsóvia.

A indústria destas regiões incorpora com grande compro-

misso na sua oferta, inovação, tecnologia e diferenciação das 

suas soluções,  exportando uma oferta alargada de produtos 

e serviços.
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Com atividades desenvolvidas nas regiões de Vale de 

Cambra e Arouca (Região Norte) e de Águeda (Região Cen-

tro), a AECA e a AEA juntam-se para contribuir para os ganhos 

de competitividade na exportação das fileiras da Metalome-

cânica e do Habitat. A exportar para mercados cada vez mais 

competitivos, os ganhos de competências e a competição as-

sumem maior relevância face à concorrência, e de extrema 

importância para todas as empresas.

O Master Export apresenta-se com a missão de “apoiar 

as empresas das duas regiões em processos bem-sucedidos 

de internacionalização” criando canais de exportação para 

países com elevado potencial e geograficamente próximos 

e capacitá-las para se apresentarem nestes mercados com 

bens de maior incorporação tecnológica. Assim, o Master 

Export possui os seguintes mercados-alvo: Bélgica, Espanha, 

França, Luxemburgo e Polónia. O destino presente nesta mis-

são foi a Polónia, depois de realizadas missões em França e 

Luxemburgo e participação na feira Batimat em França em 

novembro de 2019.

Esta Missão apresentou uma balanço extremamente po-

sitivo, tendo sido “lançadas as bases” para a  organização de 

uma Missão Inversa entre as empresas de Portugal e Poló-

nia”.

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
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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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Foi com muita honra que a AECA in-
tegrou o júri das provas de aptidão dos 
cursos profissionais: Técnico de bar; Téc-
nico de eletrónica e telecomunicações; 
Técnico de Multimédia.

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

 

Foi com muita honra que a AECA in-
tegrou o júri das provas de aptidão dos 
cursos profissionais: Técnico de cozinha/
pastelaria; Técnico de manutenção in-
dustrial, mecatrónica/soldadura; Técni-
co comercial.

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

AECA
Atividades e

Empresas em Notícia

“Hoje (14 julho) comemoramos o 
13º aniversário! 

Deixamos uma mensagem de agra-
decimento a todos os colaboradores e 
ex-colaboradores bem como, a todos os 
clientes e fornecedores que fazem parte 
deste percurso. 

A satisfação das pessoas é o que nos 
motiva e por isso, a melhor história que 
podemos contar é a dos nossos clientes.

Obrigado por contar connosco.”

A AECA felicita a Gerência, fazendo 
votos de muito sucesso.

Agrupamento de Escolas 
de Búzio – AECA presente 
nas PAP

“A ABSOARES assinala o seu 20.º 
aniversário com a renovação da sua 
imagem, mais leve e moderna e que 
pretende transmitir um novo folego 
após os últimos tempos de alguma in-
certeza, mostrando a vontade de supe-
rar os desafios futuros, sem esquecer a 
história que nos trouxe até aqui, cujos 
valores se pretendem preservar e dar 
continuidade.

Ao longo de 20 anos foram muitos 
os que nos acompanharam, amigos, 
fornecedores, clientes e colaboradores, 
todos eles de alguma forma marcaram 
o nosso caminho, e a todos eles, obri-
gado. 

Para o futuro olhamos com o op-
timismo e confiança necessários que 
nos permita um crescimento solido e 
sustentado, sempre em prol dos nossos 
clientes impulsionado pela força dos 
nossos colaboradores nos quais depo-
sitamos a nossa confiança corporativa.”

A AECA felicita a Gerência, fazendo 
votos de muito sucesso.

Agrupamento de Escolas 
de Arouca – AECA presente 
nas PAP
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“(17 de julho) Assim completamos mais um ano. De trabalho árduo, de altos e baixos, mas 
acima de tudo repleto de muitas conquistas.

Não podemos considerar que é apenas um negócio, é muito mais do que isso. É uma família, 
constituída por clientes que nos apoiam e frequentam diariamente a nossa casa desde o dia em 
que abrimos, e por uma equipe excepcional que dá o seu máximo, dia após dia, para que tudo 
corra sempre bem. Sem estas duas coisas nunca conseguiríamos chegar onde chegamos.

Assim, sintam-se todos incluídos nesta felicitação, pois sem o trabalho de cada um de vocês e sem o apoio incondicional 
de cada um dos nossos clientes, não estaríamos a completar mais um ano. 

Obrigada”
A AECA felicita a Gerência, fazendo votos de muito sucesso.

Supermercado Cavadinha

Foi com muita honra que a AECA esteve presente (28 de julho) na inauguração do novo espaço Galp, da empresa associa-
da, Supermercado Cavadinha, na rua D. Afonso Henriques, nº 55, Arouca.

A AECA, felicita a gerência pelo novo investimento, desejando o maior sucesso.
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A AECA foi convidada pela televisão Sic para participar na 
reportagem que passou no jornal da noite do passado dia 17 
de Setembro.

Alguns dos seus associados, o Vice Presidente e o Presi-
dente da AECA puderam demonstrar as preocupações trans-
versais a todos os associados e em geral a todos os empre-
sários do País devido a este previsto aumento do custo da 
electricidade e as suas consequências nefastas para a com-
petitividade do País. 

Este assunto é da maior gravidade e vem numa altura 
imprópria dado que as empresas já estão envolvidas com 
outras batalhas como é o caso da recuperação pós-covid, do 
aumento exponencial das matérias primas e dos custos agra-
vados dos combustíveis.

“Hoje (22 setembro) festejamos mais um Aniversário! 
Obrigada a todos os clientes, fornecedores e colaboradores 
por fazerem parte da nossa história.” 

A AECA felicita a Gerência, fazendo votos de muito su-
cesso.

Empresários preocupados com o aumen-
to da eletricidade.

WT – Westtube

25 Anos - Zonaverde

Inocambra investe em tecnologia de 
corte de plasma com alta definição

Inserido numa estratégia de diversifi cação tecnológica do 
departamento de corte térmico da Inocambra, é com enorme 
satisfação que comunicamos a aquisição de uma nova má-
quina de corte térmico para grandes espessuras, reforçando a 
capacidade produtiva dos equipamentos existentes de corte 
LASER.

Esta tecnologia de corte de plasma com alta defi nição e 
oxicorte, que integra também funcionalidades de furação e 
maquinação, permite realizar tarefas como: corte a plasma, 
oxicorte, furação, perfuração, roscagem, traçagem (ex: mar-
cas de identifi cação, linhas de fabricação, posicionamento e 
dobra ou marcação profunda visualizável depois da pintura/
galvanização) e rosqueamento. Em termos de especifi ca-
ções, corta até 100 mm e maquina até 80mm de espessura, 
estando equipado com uma mesa de 18000x3100 mm.

A aquisição deste equipamento contribui para o acompa-
nhamento das exigências técnicas e comerciais dos nossos 
clientes e parceiros.

(21 de outubro) Há 25 anos que contribuímos para o 
desenvolvimento de competências profi ssionais e compor-
tamentais

Foram mais de 5.171 ações de formação, 353.139 horas 
de formação e 73.390 formandos que passaram pela ZONA-
VERDE. Foi desenvolvida formação e consultoria à medida 
para mais de 2.346 empresas. 

São mais de duas décadas com valiosas experiências par-
tilhadas, aprendizagens conjuntas, de esforço e dedicação.
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Mensagem CEO
“Foi em 1996 que 2 jovens recém-licenciados (Susana e 

Jorge), com alguma veia empreendedora e acima de tudo 
com muitos sonhos resolveram desenvolver uma ideia de 
negócio muito orientada para a formação e qualifi cação de 
pessoas. Parece que foi ontem, mas foi no dia 21 de outubro 
de 1996 que formalmente constituímos a ZONAVERDE.

Desde o início que o nosso foco/missão foi a qualifi cação 
e formação profi ssional. Mais tarde sentimos que o mercado 
empresarial também necessitava de consultoria especializa-
da em áreas em que a nossa equipa era competente e juntá-
mos essa valência à nossa oferta de serviços.

Hoje a ZONAVERDE- Formação e Consultoria é uma re-
ferência nacional em soluções de formação e consultoria 

empresarial. Nas suas áreas de atuação é uma das maiores 
empresas a nível nacional, com uma das mais elevadas taxas 
de recomendação e referenciação por parte dos seus clien-
tes. A ZONAVERDE está ao lado das pessoas, a melhorar as 
suas competências, e junto das empresas e organizações, na 
resposta aos seus desafi os e a criar valor de forma constante, 
desde a sua fundação!

Tem sido um percurso com momentos menos bons e difí-
ceis e com momentos muito marcantes e gratifi cantes. Nada 
disto teria sido possível sem a competência e dedicação dos 
colaboradores internos, dos formadores e consultores, e sem 
a confi ança dos nossos formandos, clientes e parceiros.

Quero, pois, agradecer e dar os parabéns destes 25 anos 
a todos os colaboradores (internos, formadores e consulto-
res), sem eles não estaríamos aqui.

Um agradecimento especial à minha companheira de 
muitas viagens, Susana, sem ela nada disto teria sido pos-
sível!

Obrigado”
Jorge Pereira CEO

A AECA felicita a Gerência, fazendo votos de muito su-
cesso.
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AECA no “Bom dia”

Entrevista a José Pinheiro, Presidente da Câmara de Vale 
de Cambra e Carlos Brandão, Presidente da AECA, ao Jornal 
“Bom dia” um dos maiores elos de ligação da diáspora Por-
tuguesa na Europa.

Em conversa, a importância do projeto Master Export para 
a região, com o objetivo de projetar as empresas além fron-
teiras e prospeção permanente de mercados. Refl exão sobre 
o estado da economia local ainda sob os efeitos da pandemia 
Covid 19, o pós pandemia com a escassez de matéria prima e 
a subida de preços. A falta de mão de obra é transversal aos 
vários setores. A encerrar, as oportunidades de investimento 
em Vale de Cambra, tanto na industria como no turismo.

Inaceinox nos Passadiços do Paiva e na 
Ponte 516 Arouca.

“Para nós as PESSOAS são o nosso maior ativo! Fomenta-
mos diariamente o espírito de equipa, coesão e motivação. 
No passado sábado (23 de outubro), promovemos uma ati-
vidade de Team Building para reforçar estes nossos valores.

Pessoas felizes, fazem empresas de sucesso!”

Tecnocon – 30 anos

O Presidente da AECA visitou a 27 de outubro a TECNO-
CON, S.A. para felicitar a empresa pelos 30 anos de atividade.

O Administrador António Moreira agradeceu a visita e en-
tregou à AECA placa comemorativa alusiva aos 30 anos.

A Tecnocon é uma empresa líder no seu ramo de ativida-
de a nível global e tem como atividade principal a automa-
ção industrial que inclui o desenvolvimento e produção de 
soluções para automação e controlo de processos industriais, 
projeto e montagem de infraestruturas elétricas, assistência 
técnica e comercialização de componentes industriais.

A AECA felicita e deseja votos de muito sucesso a toda a 
empresa e a todos os seus colaboradores.

Gisela Camisão no “Bom Dia”

Gisela Camisão, Vice Presidente da AECA esteve à conver-
sa com Catarina Salgueiro Maia e Marina Pacheco, em entre-
vista no “Bom Dia no Feminino”. 

Partilhou a experiência enquanto mulher, empresária e 
dirigente associativo.

(2 de novembro)
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Polisport

 “A Polisport marcou presença num evento que é para 
nós muito acarinhado - o 11.º Encontro PME Inovação, em 
Braga, realizada pela COTEC Portugal.

Esta é uma das principais conferências nacionais que re-
conhece o trabalho desempenhado das empresas no âmbito 
da inovação, e o local ideal para refl etir e planear os passos 
de um mundo cada vez mais digital e transformador.

Este ano o encontro teve como tema a Reinvenção da 
Malha do Negócio, tendo sido destacadas questões como a 
recuperação, e consequente digitalização da cadeia de abas-

tecimento, e também a melhor forma de gestão e retenção 
de talentos.

A Polisport participou informalmente nesta conferência 
como exemplo de uma empresa nacional agraciada com 
esta distinção. Em 2009 fomos agraciados com a «Menção 
Honrosa» e em 2010 com o Prémio «PME Inovação» da 
COTEC-BPI. Uma década depois, valorizamos ainda mais este 
reconhecimento que contribuiu decisivamente para a proje-
ção do nosso negócio e foi um grande estímulo para conti-
nuarmos a inovar sistematicamente no dia-a-dia da nossa 
empresa quer ao nível dos produtos quer ao nível dos pro-
cessos, criando continuamente valor para o mercado e para 
os nossos stakeholders.

A atribuição deste reconhecimento é sem dúvida um 
marco importantíssimo na história de uma empresa, e por 
isso mesmo congratulamos ebankIT, desejando-lhe que a 
Inovação seja continuamente um pilar de atuação no seu 
modelo de negócio.”

A AECA felicita  a Polisport pelo reconhecimento e deseja 
votos de muito sucesso. 
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AECA na Conferência Portugal Positivo

O Presidente da AECA, Carlos Brandão, a convite do” Bom 
Dia” o primeiro jornal em linha da diáspora portuguesa, par-
ticipou na conferência “Portugal Positivo” dirigida à diáspora 
portuguesa na Europa e que se realizou, este ano, em Dussel-
dorf-Alemanha, no passado dia 13 de novembro.

No evento participaram, entre outros, o Secretário de Es-
tado da Internacionalização Eurico Brilhante Dias, a Secretá-
ria de Estado das Comunidades Berta Nunes, Presidentes de 
Câmaras de Comércio Alemãs, do Luxemburgo e de Portugal, 
empresários e fi guras de relevo lidadas à cultura e às artes.

O Presidente da AECA participou no painel “Economia 
e Empresas” no qual apresentou a Associação Empresarial 
e o tecido empresarial da região, Vale de Cambra e Arouca 
tendo realçado a enorme capacidade de resiliência dos seus 
empresários e a grande aposta na inovação e sobretudo a 
importância da ligação às Universidades. 

Referiu a importância do Master Export, uma ferramenta, 
um projeto para apoiar  sobretudo as pequenas empresas 
no seu processo de exportação e internacionalização, parti-
cularmente para os mercados da Bélgica, Espanha, França, 
Luxemburgo e Polónia. Destacou também a importância da 
diáspora na aproximação dos empresários e das empresas.

Summary entre os 20 novos melhores 
ateliers de arquitectura pelo ArchDaily.

O atelier Summary foi incluído na lista dos 20 melhores 
novos ateliers de arquitectura, segundo um júri da platafor-
ma internacional Archdaily dedicada ao sector.

“A necessidade de mudança, combinada com a rápida 
digitalização da nossa indústria, colocou a arquitectura no 
limiar de uma grande revolução e acreditamos que os diver-
sos tipos de práticas escolhidas como parte da nossa geração 
de ArchDaily Novos Escritórios 2021 são catalisadores desta 
mudança”, pode ler-se no texto sobre o 2021 Best New Prac-
tices, que a plataforma traduz, em português, para Novos 
Escritórios.

O atelier Summary, sediado no Porto, cujos membros são 
Samuel Gonçalves, Adina Staicu, João Meira e Brecht Van-
bockrijck, foi incluído na lista devido ao “equilíbrio entre o 
pragmatismo e o experimentalismo”, refere a ArchDaily so-
bre esta equipa que desenvolve projectos e sistemas cons-
trutivos com a optimização do tempo e recursos físicos como 
algo central.

Estúdio de arquitectura fundado no Parque de Ciência e 
Tecnologia da Universidade do Porto, o Summary tem vindo 
a desenvolver um trabalho direccionado para soluções ar-
quitectónicas e sistemas construtivos através da tecnologia 

Foto: Summary Adriana Alves 
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Campanha Natal’21 
“Este natal, compre local”

Foi lançada a campanha de natal “Compre em Arouca” 
com mote “Este natal, compre local”. “Promovida pela Câ-
mara Municipal de Arouca, em parceria com a AECA e com o 
apoio das Juntas de Freguesia, tem um valor total de 15.000€, 
repartidos em 5 sorteios, à qual aderiram os estabelecimen-
tos de comércio a retalho, tradicional e de proximidade do 
concelho. Nas compras efetuadas nas lojas aderentes, con-
forme o seu valor, os consumidores recebem cupões, fi cando 
habilitados a prémios semanais.

Esta campanha visa, incentivar e valorizar o comércio tra-
dicional, num período propício ao incremento da atividade 
económica local ou de proximidade, procurando ainda contri-
buir para minimizar as difi culdades provocadas pela Pande-
mia COVID-19. A iniciativa prolonga-se até 6 de janeiro. 

Gisela Camisão assinalou o Dia Interna-
cional pela Eliminação da Violência Con-
tra as Mulheres

Esta unidade fabril, que emprega maioritariamente mu-
lheres, tornou-se o palco improvisado para acolher a peça de 
teatro “Mulheres”. Esta foi mais uma das iniciativas promo-
vidas pela Câmara Municipal de Arouca no âmbito do Dia In-
ternacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, 
que se assinalou a 25 de novembro.

Foto: Câmara Municipal de Arouca

Foto: Câmara Municipal de Arouca
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de pré-fabricação. Este atelier português, que participou em 
2016 na Bienal de Arquitectura de Veneza, foi galardoado 
em 2017 com um prémio Red Dot e em 2018 com o Prémio 
40 under 40 European Design.

A plataforma sublinha que “as questões do ambiente 
construído já não são apenas interesse de quem constrói 
e desenha – tornaram-se transversais a toda a sociedade, 
desde os cidadãos que questionam a qualidade dos espaços 
públicos aos pequenos empreendedores que criam as suas 
próprias casas na fl oresta”.

O júri foi composto por editores da Archdaily de diver-
sos países e curadores, nomeadamente Hana Abdel, Mónica 
Arellano, Romullo Baratto, David Basulto, Agustina Coulleri, 
Fabián Dejtiar, Christele Harrouk, Eduardo Leite Souza, Susan-
na Moreira, Clara Ott, Paula Pintos, Danae Santibañez, Han 
Shuangyu, Dima Stouhi e Nicolás Valencia.

Fonte: Lusa, 16 de dezembro 2021.

A Aeca felicita a Summary pelo reconhecimento e deseja 
votos de muito sucesso.
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Formação Ação
PME - AEP (POCI 03-3560- FSE-000513)

 

    

A AECA tem a decorrer o projeto conjunto de 
formação ação para PME’s, integrado no Eixo III do 
domínio da Competitividade e Internacionalização – 
Projetos Conjuntos de Formação – Ação – FSE Tipolo-
gia de Investimento Qualifi cação das PME’S. 

Inscrições Abertas:
Implementação de Sistemas de Gestão

Objetivo principal:
Intensifi car a formação dos empresários e gesto-

res para a reorganização e melhoria das capacidades 
de gestão, assim com dos trabalhadores das empre-
sas, apoiada em temáticas associadas à inovação e 
mudança.

Como funciona:
1º Diagnóstico e defi nição do Plano de ação.
2º Implementação e acompanhamento do Plano de 
Ação.
3ª Avaliação dos resultados das melhorias imple-
mentadas.

Projeto Cofi nanciado até 90%

Mais informações contactar:
e-mail: geral@aeca.pt                           Telf.: 256 943 148

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

 

A AECA tem a decorrer o projeto conjunto de for-
mação ação para PME’s, designada por “Melhor Tu-
rismo” 2020. 

Inscrições Abertas:
Gestão de Empresas Turísticas

Objetivo principal:
Reforçar a capacidade competitiva das empresas 

e a promoção do Emprego no setor do turismo, con-
centrando a sua ação no apoio à consolidação e qua-
lifi cação do tecido empresarial do setor.

Como funciona:
1º Diagnóstico e defi nição do Plano de ação.
2º Implementação e acompanhamento do Plano de 
Ação.
3ª Avaliação dos resultados das melhorias imple-
mentadas.

Projeto Cofi nanciado até 90%

Mais informações contactar:
e-mail: geral@aeca.pt                           Telf.: 256 943 148

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Formação
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Anjo Dourado - Ourivesaria  comemorou 
o 3º Aniversário

(19 de dezembro)  
“Gratidão a todos os que nos proporcionaram este dia 

hiper super mega feliz mesmo a Km de distância. Nunca se 
esquecem (amiga ) beijinhos com carinho para todos vós.”

A AECA felicita a Gerência, fazendo votos de muito su-
cesso.

Confeitaria Rainha 1

O ano de 2021 termina da melhor maneira para a Con-
feitaria Rainha 1, com a obtenção de mais um prémio. Des-
ta vez foi a Trança de Natal que conquistou a medalha de 
Ouro no Concurso da ACIP, “O Melhor Bolo Rei de Portugal”.  
A receita da nossa Trança é uma receita antiga, aprimorada 
ao longo dos anos para ir de encontro ao gosto dos nossos 
clientes. 

É elaborada com produtos de qualidade e tem como in-
grediente principal, a amêndoa. Ao provar irá encontrar uma 
massa fofa e um recheio delicioso que combinam na perfei-
ção. Este é um produto procurado todo o ano, no entanto, o 
seu destaque é no Natal.

A AECA felicita  a Confeitaria Rainha 1 pela conquista da 
mais alta distinção.
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AECA | Novos Associados

Especifi camente dedicado a novos sócios, 
este espaço tem como objetivo congratular e 
dar a conhecer as empresas que recentemen-
te nos deram o prazer de se juntar à AECA. 

Sejam bem-vindos.

.COME_Sabores de Portugal 
Fabrico e comercialização de doces 
conventuais

Avenida Reinaldo 
Noronha, 12
4540-105 Arouca
Telm. 915 469 954

Boavista – Santa Eulália
4540-518 Arouca
Telm. 962 672 204/919 765 567

EMILIO AGUIAR - CONSTRUÇÕES, LDA
Construção civil e obras públicas

Lugar de Santo António 
– Santa Eulália
4540-551 Arouca
Tlm. 912 884 245

MINIMERCADO POMPEU
Com. a retalho de produtos alimentares, 
bebidas, rações e útil. Domésticas

Rua 25 de abril, nº178
4540-415 Arouca
Tel. 256 922 491

LEONEL DE PAIVA CARVALHO & FILHO, LDA
Comércio por grosso de materiais de construção e 
equipamentos sanitários

SPINNER DYNAMICS, LDA
Produção, solução e comerc. de sistemas de 
engenharia, prod. robóticos e comp. afi ns

VALMETAL – METALÚRGICA DE 
CAMBRA, LDA.
Fabrico de equipamentos em aço 
inoxidável para a indústria Alimentar, 
Bebidas, Química e FarmacêuticaUrbanização da Vila Pavão, 194

4540-322 Escariz Arouca
Tlm: 928 141 887 Rua do Alto de Vale de Pereiras, Nº 269 – 

3730-415 Vale de Cambra
Telefone: 256 422 544 
Telemóvel: 962 013 539

Estrada Luiz Bernardo de Almeida, 613
3730-305 Vale de Cambra
Telefone: 256 465 736

VALPEC, LDA
Retalho e representações de produtos 
agropecuários
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