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DESAFIOS PARA CONTORNAR A
“TEMPESTADE” QUE SE
APROXIMA
Carlos Brandão
Presidente da Direção da AECA
Chatron, Lda.

O tema desta Edição da Revista ENCONTROS da
AECA é, como não poderia deixar de ser, o dos desafios para contornar a “tempestade” perfeita que se
aproxima, que deriva de um número de fatores que
se foram acumulando e que interagindo em conjunto podem determinar alterações importantes no
mundo global em que vivemos.
Ainda não foram ultrapassados todos os condicionamentos provocados pela Covid 19, por exemplo o
de ter afetado drasticamente a logística marítima internacional com os preços dos contentores a atingirem
valores astronómicos, com os atrasos provocados pelos
“apagões” devido ao covid-19, logo se juntou a guerra
e, sobretudo, o aumento galopante sofrido pelos combustíveis (sobretudo na Europa) devido à sua exposição
à Rússia e o consequente alargamento ao resto dos produtos e serviços.
Todas estas variáveis lançadas em conjunto para a
economia provocaram inflação galopante (que ainda
não está controlada), associada também à especulação
e ao aproveitamento por parte de muitos agentes protegidos pela culpa da guerra.
São estas as variáveis que temos e é com estas que
teremos que fazer sobreviver as nossas empresas em
mais esta crise que vamos atravessar.
Uma coisa é certa, nós (PMEs Portuguesas) temos
experiência em ultrapassar crises (sobretudo nos últimos 14 anos) e essa experiência pode ajudar a enfrentar mais esta tempestade perfeita que se aproxima.
Mais uma vez será necessária muita Inovação, muita prudência, investimento, resiliência e inteligência.
Os Portugueses são muito bons a “desenrascar” e isso
poderá ajudar muito na tomada de decisões sob pressão, sempre suportadas por estudos e pelo know-how

já adquirido com as crises passadas. Aquele “feeling”
de decidir bem sob pressão é muito Português. Este
não receia de decidir logo, ao contrário, por exemplo
do Alemão, muito mais racional, só decidindo depois
de ter a máxima informação disponível, sendo que isso,
nos tempos que estamos a viver, é uma utopia porque
o que está correto agora, daqui a umas horas já está
ultrapassado, já custa mais caro ou já esgotou, só para
dar um exemplo.
São estas pequenas-grandes decisões que nos farão evoluir e ultrapassar mais esta tormenta, contando
também com o facto de existirem algumas notícias positivas como é o caso de a Europa estar a importar muito menos da China e estar a dar prioridade ao fabrico e
à produção no seu território (os preços dos transportes
marítimos e os custos de produção na China aumentaram e isso é bom para a re-industrialização da europa).
Esta geopolítica Internacional irá criar uma nova ordem económica mundial e a Europa terá que ter inteligência para se posicionar da melhor forma não se deixando condicionar por terceiros e criando a sua marca
própria no xadrez mundial.
Vai ser uma época difícil, mas com toda a certeza,
bonita de assistir!
Portugal, à sua dimensão, vai por arrasto do que
decidir a Comunidade Europeia, e terá mais ou menos
dificuldades em acompanhar o ritmo quanto mais dirigidas forem as políticas públicas e a aplicação a tempo
e horas dos fundos estruturais.
Portugal tem todas as condições para ter uma indústria forte e um setor do turismo forte, mas tem que
ter políticas adequadas e certas, decidindo a tempo e
horas, contrariando, por exemplo, o que sucedeu recentemente com o aeroporto ou com o TGV (avanços e recuos e nada decidido). Deve ter também uma política
5
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de energia adequada, não devendo ser mais papista
que o papa e não querer ser o bom aluno e o exemplo
da descarbonização (com os elevados custos económicos e sociais que isso implica) enquanto os principais
poluidores mundiais estão a ir no sentido contrário com
a Alemanha incluída (devido à sua elevada exposição
ao gás russo e à reativação de centrais a carvão para
contrariar o corte).
A intermitência da energia solar, eólica e hídrica implica que tenhamos sempre alternativas para compensar os picos e/ou as quebras que estas possam ter para
não corrermos risco de apagões. Essa alternativa não
está bem pensada em termos de médio/longo prazo e
o País precisa de saber muito bem em que investir. Existem muitas opções, mas Portugal deverá decidir pela
que melhor se adequa ao seu posicionamento global, à
sua geografia, ao seu know-how e às suas matérias-primas. Por exemplo as centrais a Biomassa podem ser um
trunfo importante na ajuda à resolução dos problemas
da intermitência das renováveis (trabalha às horas que
estiverem programadas) e podem simultaneamente
ajudar na estratégia de prevenção aos fogos florestais.
Porque não investir a sério nesta área?

Portugal tem tido um péssimo desempenho governativo nos últimos 20 anos e sem estratégia e sem governo as coisas não evoluem no sentido correto. Parece
que temos sido governados ao longo destes anos por
lóbis poderosos que encaminham as decisões para o
lado que lhes dá mais vantagens em lugar de seguirmos o caminho da lógica e da decisão tendo como base
estudos de Entidades independentes, como por exemplo, estudos realizados por Ordens Profissionais (Ordem
dos Engenheiros, dos Economistas, etc) que dão excelentes contributos à sociedade.
A comunicação social também tem que ter um papel
diferente da que tem tido nos últimos tempos, principalmente depois que aceitou dinheiro do estado (à
boleia do covid), adocicando a boca e a caneta de quem
tem que olhar mais com olhar crítico e menos em transmitir tudo aquilo que se lhes chega através da publicidade da agenda mediática governativa.
Em suma precisamos de tudo o que foi elencado
atrás sobretudo precisamos de políticos que decidam
bem e rápido (como nós empresários temos que fazer
diariamente) sem se perderem nos meandros da politiquice partidária deixando de lado as decisões que vão
adiando o progresso económico e social do nosso País.

QUER TERMINAR O 9º OU 12º ANO E/OU TER
UMA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL?
RVCC Escolar | RVCC Profissional
Processo financiado e sem custos
Aproveite esta oportunidade para certificar as suas
competências e receba 554€ do Acelerador Qualifica

Mais informações:
» zonaverde@zonaverde.pt
» t. 256 364 544
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Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal
de Vale de Cambra

José Pinheiro

Desafios e Oportunidades da Economia em
Tempos Inéditos

a lutar, através da sua massa empreendedora e empresarial
para não baixar a produtividade. A trajetória económica do
país é, como se sabe, pobre com um PIB per capita a situar-

O mundo empresarial debate-se hoje com importantes
questões de posicionamento estratégico.
Na realidade, os acontecimentos que nos últimos anos
surgiram quase em simultâneo e de forma altamente verti-

-se, nas últimas duas décadas, entre 30 a 40% abaixo da
média europeia.
Mas as nossas empresas sabem fazer, sabem desenvolver produtos e criar inovação.

ginosa - como a pandemia, as eleições americanas, a guerra
na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, ou a expansão mundial

É necessário, pois, um investimento na educação e na

crescente da China - colocam novos desafios às organizações.

tecnologia para atrair investimento externo, que alavanque o estudo e a aposta no desenvolvimento tecnológi-

Os mercados internacionais, de produtos e serviços, e as

co. São esses os verdadeiros desafios, que se constituem

respetivas linhas de cooperação para o futuro, são assuntos

como oportunidades das nossas empresas que têm que

que devem estar em cima da mesa de debate dos empre-

se adaptar continuamente a uma forma de vida diferen-

sários, que certamente necessitam de questionar os seus

te, com outro tipo de ferramentas (as tecnológicas) e

modelos estratégicos, a sua forma de operar, os seus novos

com novos e desafiantes impactos. Avizinham-se pois,

desafios mas também as oportunidades que podem advir

novas parcerias; novas formas de pensar e de encarar os

de todo este eclipse de mudança e transformação do mundo

problemas.

que até agora conhecíamos. Um mundo que já não “existe”
pelo menos, da forma como até agora o conhecemos.

Assim saibamos, todos, encontrar soluções para atingir
tal desiderato.

Assim, se por um lado, temos toda uma transformação
digital que acelera a tecnologia, o investimento e a conectividade entre pessoas, mercados e bens; por outro temos
uma União Europeia fragilizada por uma guerra, a tentar sobreviver entre as duas grandes fações que são a China e os
Estados Unidos da América.
No nosso País, a região em que nos inserimos continua
7
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Mensagem da Presidente
da Câmara Municipal
de Arouca
Margarida Belém

Como já nos vem habituando, a AECA, uma vez mais, é

zação das nossas zonas industriais, e que ascende a mais de

certeira na escolha do tema para a presente edição da re-

1,5 milhões de euros, a par do acolhimento de novas em-

vista Encontros: Desafios e Oportunidades da Economia em

presas no CI3 – Centro de Incubação e Inovação Industrial de

tempos Inéditos.

Arouca, que conta atualmente com 12 empresas e… 21 postos de trabalho criados (14 físicos e 7 virtuais), envolvendo

Com o país, e o concelho, a retomar, de modo cada vez

já, entre empresários e empregados, mais de 40 pessoas.

mais acentuado, a atividade económica após dois anos de
pandemia e com a implementação já em curso do Plano de

Está também de regresso, em setembro, a Feira das Co-

Recuperação e Resiliência, sem esquecer a guerra na Ucrâ-

lheitas, que incluirá, em parceria com a AECA, uma exposição

nia, e norteados pela convicção de que os tempos vividos

intitulada “Negócios e Produtos Inovadores” e que será uma

foram (e continuam a ser) de tal forma disruptivos, que não

mostra privilegiada do que melhor fazemos e produzimos no

faz sentido, nem tal seria possível, que tudo se mantivesse

nosso concelho.

como dantes.
O final do ano será ainda marcado pela conclusão e aberPara a economia e para as empresas, é assim um

tura da ligação do Parque de Negócios de Escariz à A32, uma

momento histórico de viragem; uma oportunidade

infraestrutura rodoviária que irá reforçar a conexão das zonas

única para realinharem, reinventarem, para olharem

industriais localizadas na zona poente do concelho aos mais

para as oportunidades e para os desafios que emer-

relevantes eixos rodoviários do litoral.

gem nestes novos tempos, seja em termos de mercados para investir, captação e retenção de talentos, da

Que após a tempestade, venham agora tempos de bo-

construção de novas parcerias de trabalho, apenas para

nança! Com desafios e oportunidades para o reforço e cres-

dar alguns exemplos.

cimento económico de Arouca e das suas empresas e indústrias!

E neste contexto, cabe aos municípios apoiar, dentro das
suas competências, as empresas neste esforço de retoma da
atividade económica. Adquire assim particular relevância o
investimento que estamos a fazer na requalificação e valori8

encontros

Gestão em
Tempos de Incerteza

André Silva
Astrolábio - Orientação e Estratégia S.A.

Nos últimos três anos observaram-se acontecimentos
que jamais haviam sido idealizados no decurso do século
XXI: uma crise pandémica à escala mundial que reduziu a
circulação de pessoas, bens e capitais para mínimos históricos; uma guerra fogaz que aprofundou a rutura das cadeias
de fornecimento.
Tais acontecimentos resultaram num conjunto de consequências e impactos nefastos para o desenvolvimento da atividade empresarial, nomeadamente: diminuição na procura;
grande dificuldade no acesso a matérias-primas e recursos,
por força das limitações ocorridas nas cadeias logísticas; aumento dos custos de transportes; dificuldade em manter a
atividade produtiva e consequentes atrasos na produção;
dificuldade de exportação para países fora da UE; aumento dos custos das matérias-primas e outros componentes;
necessidade de encerrar escritórios e operações em mercados internacionais; cancelamento de eventos com potencias
clientes e fornecedores; aumento generalizado dos preços,
entre outros.
As empresas passaram a estar expostas a um conjunto
de riscos adicionais, nomeadamente: a lenta recuperação
dos mercados e dos clientes internacionais; intensificação
das regras e políticas que condicionam os mercados onde
as empresas operam; demora na estabilização do mercado
nacional; dificuldades na tesouraria por força de quebra de
atividades e de atrasos de recebimentos; incapacidade de
investimento para inovar; aumento da concorrência global…
Para atenuar os efeitos causados neste contexto, foi criado um instrumento estratégico comunitário com o objetivo
de mitigação de impacto, denominado de Next Generation
EU. Portugal, enquanto Estado Membro da UE, apresentou o
Plano de Recuperação e Resiliência, que contribuirá para o
reforço reformista e de mudança estrutural, intervindo nos
domínios da inovação e da transição digital, da demografia,
qualificações e inclusão, da transição climática e sustentabilidade e da coesão territorial.

Olhando para o racional estratégico do plano e de forma
a potenciar a captação de fundos por parte das empresas, é
indispensável que alinhem as suas estratégias e planos de
ação com estes três pilares do plano:
1. Resiliência: estimular uma retoma inclusiva e duradoura com objetivo de voltar ao sólido caminho que existia
antes da pandemia. Para este efeito existem três grandes
prioridades: redução das vulnerabilidades sociais, reforço do
potencial produtivo nacional e assegurar um território competitivo e coeso;
2. Transição Digital: pretende permitir a preparação e
adaptação das competências da sociedade portuguesa às
novas necessidades para a participação num mercado de trabalho marcado por novos processos produtivos.
3. Transição Climática: esta dimensão pretende promover o melhor aproveitamento dos recursos através da investigação, inovação e aplicação de tecnologias de produção e
consumo de energia mais eficientes, com o objetivo de potenciar uma agenda de inclusão económica;
Assim, o presente artigo pretende apresentar ferramentas e recomendações, de forma a que as PME’s do território
se possam adaptar às propostas visadas neste âmbito.
1. Resiliência
O pilar da resiliência visa tornar as empresas mais robustas e resistentes aos impactos causados pela envolvente
nacional e internacional, fortalecendo o tecido empresarial,
através da rápida retoma de atividade e aumento dos esforços de I&D para a obtenção de inovação de elevado valor
acrescentado, com especial enfoque na indústria transformadora.
Neste sentido, aconselha-se os empresários a seguir o
lançamento dos avisos das componentes “C5 - Capitalização
e Inovação empresarial” e “C6 - Qualificação e Competên-
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cias” no portal Recuperar Portugal 1.
Enquanto modelo de gestão, o Business Continuity Management (BCM) revela-se como um dos modelos mais ajustados, permitindo assegurar a continuidade da atividade, e a
resiliência empresarial 2.
O Business Continuity Institute 3 (2005), definiu BCM,
como um processo de gestão que fornece a adequada estrutura para construção de resiliência e capacidade para uma
resposta eficiente face a potenciais riscos, salvaguardando
simultaneamente os interesses de uma empresa.
Os planos de BCM permitem que as empresas retomem à
atividade normal, dentro de um espaço de tempo aceitável e
com uma capacidade pré-definida (Groenendaal & Helsloot,
2020). A construção e implementação de um plano de BCM
não deve ser vista como um custo, mas sim como um investimento (Antwi, 2011) 4.
Para implementar um plano de BCM devem ser seguidas
três fases concretas: Análise, Implementação e Gestão, conforme fig.1.

Análise

Implementação

Gestão

Figura 1. Ciclo de BCM
Fonte: adaptado de Cornish (2007)

• Análise: Nesta fase inicial, é identificado a estrutura de
RH responsável pelo plano, a listagem de vulnerabilidades da
organização face a determinadas ameaças e a medição dos
possíveis impactos no funcionamento da atividade.
• Implementação: Após identificação das ameaças e dos
respetivos impactos na empresa, é necessário tomar as medidas necessárias. Esta fase envolve construir estratégias de
recuperação, que permitam a continuidade da atividade da
empresa, a sua documentação e os testes piloto.
• Gestão: Esta fase, diz respeito à manutenção e revisão
do plano, onde é realizada a identificação de discrepâncias
e omissões, assim como a verificação da funcionalidade e
plenitude das estratégias adotadas. Isto permite também à

organização prever e controlar novas ameaças e desenvolver
soluções inovadoras.
Segundo Butler (2018), este modelo permite a uma empresa retirar os seguintes benefícios:
• Competitividade: Uma organização resiliente é capaz
de antecipar, identificar e adaptar-se a mudança e incerteza;
• Coerência: Uma organização estruturada alinha as respetivas medidas resilientes operacionais com as medidas de
resiliência estratégica, ao longo das cadeias de valor em parceria;
• Eficiência: Redução de resultados incertos na otimização da estimativa. Trabalhar dentro de uma estrutura (framework) coerente e integrada têm implicações na redução
de tempo e custo.
2. Transição Digital
A transformação digital é um processo que requer a integração de tecnologia, negócios e estratégias de conhecimento e inovação numa organização, em que os indivíduos
percecionam a sua utilidade e uso na persecução dos valores
e objetivos.
Com este pilar o Governo português pretende que as empresas desmaterializem aprendizagens, transações e processos das empresas.
Aconselha-se os responsáveis das empresas a seguir o
lançamento de avisos da componente “C16. Empresas 4.0”
no portal Recuperar Portugal 6.
A Indústria 4.0, é entendida como o objetivo central da
transição digital e, consiste na alteração radical da estrutura
das organizações, através do uso de tecnologias digitais recentes, e muitas vezes interconectadas, durante a produção
industrial, que permitem processos novos e mais eficientes
e, por vezes, a criação de novos bens e serviços (OECD, 2017).
Ribeiro (2017) 7 aponta sete principios universais associados à transição digital das empresas:
• Digitalização e automação de todo o processo, que
permite melhorias no aproveitamento dos recursos humanos
e materiais;
• Tratamento de dados em tempo real, de forma a
identificar todas as etapas do processo, no momento em que
acontecem, garantindo o controlo da qualidade e uma maior
assertividade na tomada de decisões;
• Monitorização e rastreabilidade de todos os produtos e processos, “track-and-trace”, que permitem melhorar

1 https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/
2 Continuidade do Negócio e Reatividade: Readaptação dos Negócios Pós-Pandemia | Fidalgo | Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting (isvouga.pt)
3 https://www.bcm-institute.org/
4 Antwi,D. (2011). Business Continuity for Financial Institution: A case study of SG-SSB Limited
6 https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/
7 Ribeiro, J. (2017). O conceito da Indústria 4.0 na Confeção: Análise e implementação. Universidade do Minho.
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o desempenho de inventários, tornando a rede de produção
mais eficiente;
• Tomada de decisões efetuada por sistemas cyber-físicos, sensores MES (Manufacturing Execution Systems),
que atuam em função das necessidades, possibilitando uma
produção em tempo real, a obtenção de melhores rendimentos na utilização de máquinas, e reduções nos tempos de
produção;
• Emissão de comandos e informação sobre o seu ciclo
de trabalho das máquinas, permitindo manutenções preventivas de forma a otimizar os períodos de manutenção;

• Produção de acordo com a procura, que permite utilizar apenas os recursos necessários para a realização de cada
tarefa, garantindo a otimização na produção e a economia
de energia;
• Maior customização dos produtos, adaptáveis às necessidades dos clientes.
Desta forma, importa salientar um conjunto de boas práticas para a implementação dos princípios da Indústria 4.0
nas empresas:

  

Formação  
Disponibilizar  formações  e  programas  de  educação  contínua,  para  permitir  que  os  colaboradores  saibam  
operar  com  as  TIC  e  as  tecnologias  emergentes;  
Promover  a  formação  através  do  e-‐learning  e  da  aprendizagem  baseada  em  cenários;  
Cooperação   da   empresa   com   instituições   de   ensino,   envolvendo-‐se   no   desenvolvimento   de   programas  
educacionais  adaptados  às  necessidades  especificas  de  qualificação  da  indústria  4.0;  
O   conhecimento   relevante   da   indústria   4.0,   deve   ser   desenvolvido   através   do   resultado   de   pesquisas,  
experiências  e  recomendações  de  associações  do  ramo  e  da  experiência  interna.    
Estrutura  Organizacional  
A  estrutura  organizacional,  deve  ser  caraterizada  por  uma  hierarquia  horizontal  e  uma  tomada  de  decisão  
descentralizada  de  forma  a  promover  a  agilidade;      
A  criação  de  equipas  interdisciplinares,  ou  seja,  colaboradores  especializados  em  diferentes  áreas,  como  
no  desenvolvimento  de  software,  na  área  de  vendas  e  na  gestão  do  negócio;  
A  organização  do  projeto  deve  encorajar  a  criatividade,  a  resolução  de  problemas  e  a  tomada  de  decisão.  
Cultura  Corporativa  
A  cultura  corporativa  e  a  forma  como  a  comunicação  é  realizada,  deve  promover  o  uso  da  indústria  4.0  e  
das  suas  tecnologias;  
A  cultura  corporativa  deve  ser  flexível,  aberta,  com  vontade  de  apreender  e  empreendedora;  
A  administração  da  empresa  deve  dar  o  exemplo  da  cultura  corporativa  desejada  através  de  um  processo  
incremental  e  de  cima  para  baixo;  
A   cultura   deve   ser   aberta   para   que   os   colaboradores   possam   comunicar   livremente   e   refletir   e  
envolverem-‐se  nos  vários  níveis  hierárquicos.  
Cadeia  de  Valor  
Conectar  horizontalmente  a  cadeia  de  valor  para  otimizar  os  processos  em  toda  a  cadeia,  partilhar  dados  
de  clientes  e  fornecedores,  entre  outros;  
A  cadeia  de  valor  deve  ter  por  base  os  princípios  de  abertura  e  confiança  para  uma  cooperação  eficiente;  
Em   casos   concretos,   criar   cooperações   temporárias,   redes,   alianças   ou   coopetição,   pode   ser   adequado  
para  desenvolver  novos  modelos  de  negócios  com  base  em  novas  propostas  de  valor  e  relacionamentos.  
Tecnologias  
Planeamento  antecipado  para  a  implementação  das  tecnologias,  princípios  e  conceitos  da  indústria  4.0  e  
desenvolvimento  de  soluções  técnicas;  
Uso  de  projetos  piloto  e  estudos  de  caso  para  iniciar  o  processo  de  obtenção  de  conhecimento;  
Utilização  de  abordagens  sistémicas  e,  do  método  tentativa-‐erro,  para  desenvolver  soluções  orientadas  a  
objetivos;  
As   novas   tecnologias   e   soluções   devem   ser   integradas   com   as   máquinas   e   sistemas   de   produção   já  
existentes.  Neste  contexto,  os  elementos-‐chave  são  a  implementação  de  hardware  e  software  e  a  gestão  
de  interfaces  de  dados,  para  adaptar  adequadamente  os  equipamentos  e  digitalizar  todos  os  processos  e  
sistemas;    
Desenvolver  medidas  de  segurança  dos  dados  e  segurança  do  trabalho.  

Fonte:  adaptado  de  Veile  et  al.  (2018)  

Fonte: adaptado de Veile et al. (2018)
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3.Transição Climática
A transição climática, constitui uma prioridade de investimento do país para a recuperação, representando novas
oportunidades para as empresas e, reforço de competitividade num mercado cada vez mais exigente em termos de
requisitos de sustentabilidade.
A dimensão Transição Climática, resulta do compromisso e contributo de Portugal para as metas climáticas, que
permitirão o alcance da neutralidade carbónica até 2050. A
descarbonização da economia e da sociedade, oferece oportunidades importantes e prepara o país para realidades que
configurarão os fatores de competitividade num futuro próximo.
Aconselhamos que os responsáveis das empresas sigam
a abertura de avisos das componentes “C11 – Descarbonização da Indústria” e “C12 – Bioeconomia Sustentável” no
portal Recuperar Portugal 8.
Desta forma, face à panóplia de conceitos associados à
transição climática das empresas, considera-se que o conceito de economia circular, tem maior potencial de implementação e geração de retorno positivo, face a desafios tais como:
• Volatilidade no preço das matérias-primas e limitação
dos riscos de fornecimento;
• Novas relações com o cliente, programas de retoma,
novos modelos de negócio;
• Melhorar a competitividade da economia - “first mover
advantages”;
• Contribuir para a conservação do capital natural, redução
da emissões e resíduos e combate às alterações climáticas.
A economia circular pode ser entendida, como uma abordagem estratégica e operacional, que assenta na redução,
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia
potenciando valor e, consequentemente, o tempo de vida
útil dos produtos, materiais e recursos na economia.
De acordo com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (2019), o principal objetivo da economia circular, é
manter o valor dos produtos, materiais e recursos pelo maior
tempo possível, devolvendo-os ao ciclo do produto no final
da sua utilização, minimizando a geração de resíduos.

O ciclo da economia circular, apresenta-se (fig.2), como:

Figura 2. Ciclo da economia circular
Fonte: //ec.europa.eu/environment/green-growth/toolsinstruments/index_en.htm

Rocha et al. (2019), afirmam que para atualizar um modelo de negócio tradicional para um modelo de negócio da
economia circular, importa levar em consideração as seguintes atuações:
1. Equacionar a circularidade na fase inicial do design;
2. Pensar em funcionalidade e não em produtos;
3. Analisar onde se cria e destrói o valor;
4. Assegurar que as soluções sejam sustentáveis;
5. Ter em conta a perspetiva do ciclo de vida;
6. Envolver as partes interessadas;
7. Ser pioneiro na transição para a Economia Circular;
8. Entender a prática dos consumidores;
9. Criar soluções atraentes;
10. Considerar o valor social na Economia Circular.
De modo a facilitar a transição digital do modelo de negócio e operações, aconselha-se a revisão do modelo de negócio utilizando o Canvas Ambiental. Este canvas tem como
objetivo principal, avaliar como é que a empresa pode gerar mais benefícios ambientais do que impactos ambientais
(Joyce & Paquin, 2016).
Com este modelo, é possível avaliar os impactos ambientais da organização e, deste modo, descobrir onde deve concentrar a sua atenção para criar inovação orientada para o
contexto ambiental.

8 https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr/
13

Com   este   modelo,   é   possível   avaliar   os   impactos   ambientais   da   organização   e,   deste  
modo,  descobrir  onde  deve  concentrar  a  sua  atenção  para  criar  inovação  orientada  para  o  
junho’22
contexto  ambiental.  

  
Figura 3: Camada Ambiental do TLBMC | Fonte: (Joyce & Paquin, 2016)

Figura  3:  Camada  Ambiental  do  TLBMC  |  Fonte:  (Joyce  &  Paquin,  2016)  
Este  modelo  de  negócio,  canvas  é  constituído  por  nove  blocos:    
Este modelo de negócio, canvas é constituído por nove cursos naturais, o consumo de águas, entre outros (Pardalis,
• Valor   Funcional:   Descrição   quantitativa   do   desempenho   do   serviço   ou   das  
blocos:
Mahapatra, & Mainali, 2020).
necessidades  satisfeitas  no  sistema  que  está  por  detrás  da  realização  do  produto;  
• Valor Funcional: Descrição quantitativa do desempenho
• Benefícios Ambientais: Valor ecológico que a empresa
do serviço ou das necessidades satisfeitas no sistema que cria. Do ponto de vista da sustentabilidade, esta componente
• Materiais:  Dizem  respeito  ao  volume  biofísico  utilizado  para  gerar  valor  funcional,  
está por detrás da realização do produto;
permite que a empresa explore as inovações de produto, sersendo  
necessário  
observar  
as  
principais  
que  
utiliza  
o   seu  
impacto  
• Materiais: Dizem respeito ao volume biofísico utilizado viçosmatérias  
e modelos de
negócio
que e  
reduzam
o impacto
negativo
para gerar valor ambiental  (Joyce  &  Paquin,  2016);  
funcional, sendo necessário observar as prin- ou aumentem o positivo por meio das suas ações (Pardalis,
cipais matérias que utiliza e o seu impacto ambiental (Joyce Mahapatra, & Mainali, 2020).
• Produção:  Impacto  dessas  atividades  e  da  produção  para  o  meio  ambiente  (Joyce  
& Paquin, 2016);
• Produção:&  Paquin,  2016);    
Impacto dessas atividades e da produção
Conclusão
para o meio ambiente (Joyce & Paquin, 2016);
• Suprimentos  
e   Terciarização:  
Serve   para  Aoenumerar  
outros   materiais  
e  
• Suprimentos
e Terciarização:
Serve para enumerar
longo destetodos  
artigo, os  
a digitalização,
a sustentabilidade
todos os outrosatividades  produtivas  que  são  necessários  para  o  valor  funcional,  mas  que  não  são  
materiais e atividades produtivas que são e a resiliência são realidades a promover pelas empresas,
necessários para o valor funcional, mas que não são conside- de modo a garantir o desenvolvimento sustentável dos neconsiderados   “essenciais”   para   a   organização   (Pardalis,   Mahapatra,   &   Mainali,  
rados “essenciais” para a organização (Pardalis, Mahapatra, gócios.
& Mainali, 2020).
2020).  
• Distribuição: Combinação dos meios de transporte, das
Pretendeu-se apresentar estratégias, processos e mode•
Distribuição:  
Combinação  
dos  
meios  
de  
transporte,  
das   distâncias   percorridas   e  
distâncias percorridas e dos pesos do que é transportado;
los, que permitem às empresas planear, a nível estratégico,
• Fase de Uso:
Foca o impacto da participação do cliente como reforçar a sua capacidade de resiliência, digitalizar os
dos  pesos  do  que  é  transportado;  
no valor funcional da organização, devendo estar incluídas seus processos/produtos/serviços e aumentar o nível de
os momentos de manutenção e reparação (Joyce & Paquin, sustentabilidade.
2016);
• Fim de Vida Útil: Explorar formas de controlar o seu
Uma estratégia direcionada para estas grandes temáticas
impacto e ampliar as responsabilidades para além do valor permitem “a priori”, o acesso a fontes de financiamento suinicialmente concebido;
plementares e, potenciando um desenvolvimento empresa• Impactos Ambientais: Representam os custos ecológi- rial mais robusto e menos oneroso, em termos de afetação
cos das ações da organização. Nesta perspetiva, podem ser de recursos financeiros e humanos.
indicadores de custos ecológicos as emissões CO2, a saúde
humana, o impacto no ecossistema, o esgotamento de re14
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Desafios e Oportunidades
para as empresas ganharem
mais com as mesmas
pessoas
Ivandro S. Monteiro

Gerir empresas implica sempre gerir pessoas. No entanto, empresas perfeitas só as encontramos no plano
de negócios e antes de começarem a laborar. A matéria-prima das empresas começa nas Pessoas.
Aliás, Richard Thaler (Prémio Nobel da Economia em
2017) defende, bem, que os agentes centrais da Economia
são as Pessoas que, por isso mesmo, são previsíveis e propensas a errar.
Nesse sentido, aquele investigador foi um dos primeiros
a unir a economia à psicologia. A sua premissa básica é a
de que a nossa natureza nem sempre é racional, pelo que
as nossas escolhas são, demasiadas vezes, baseadas em
questões subjetivas, pessoais e culturais, ao ponto de poderem pesar mais mais do que a racionalidade, principalmente
quando agimos sem grande reflexão, ou seja, por impulso.
A produtividade está ligada a variáveis humanas e felizmente a Psicologia, enquanto ciência de excelência do comportamento, tem forma de quantificar os riscos, vulnerabilidades e resiliências das empresas, com métodos científicos,
e não apenas sustentados na experiência ou opinião. Não
desvalidando a importância destas, uma vida não deixa de
ser “apenas” uma vida, pelo que é a robustez da evidência,
com estudos controlados e sustentados, que nos diferencia
cientificamente para que se possa entregar valor e servir as
empresas com estratégias adequadas aos alvos diagnosticados.
Ora, sustentar a economia e planos de negócios de
uma empresa apenas assente em intervenientes racionais e exclusivamente lógicos, corre o risco de se ignorarem as pessoas que alavancam o crescimento e transformam os sonhos em realidades.

Temos, assim, de aceitar que as Pessoas entram nas
empresas com uma história de vida própria, de famílias
sui generis e outras envolvências, que as influenciam nos
seus estilos de personalidade e formas de comunicação,
e que vão relacionar-se entre si no seio da empresa, com
todas as inerentes vulnerabilidades e resiliências.
Havendo inovação e territórios para conquistar, vamos
garantidamente ter propensão para errar, conflitar, entristecer, zangar, mudar, perder e ganhar. Quero com isto dizer que
a nossa natureza não funciona apenas por lógica ou razão,
mas sob influência inconsciente ou implícita de preconceitos,
valores culturais, histórias de vida e emoções que são condicionadas pelos contextos envolventes e tipo de pessoas que
nos rodeiam.
Compreender a aura com que cada um vê o seu mundo é
a verdade individual do próprio. Nesse sentido, as verdades
de cada um num grupo criam um ambiente organizacional
que tanto pode potenciar a produtividade e a facturação,
como também prejudicá-la. Compreender o impacto destas variáveis comportamentais na empresa, através de ferramentas cientificamente sustentadas e medidas com KPIs
(Key Performance Indicators) permite, por isso, ganhar mais
com as mesmas pessoas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (2016), o número de pessoas que sofre de depressão e ansiedade aumentou quase 50% entre 1990 e 2013, passando de 416
para 615 milhões em todo o mundo. E esta falta de saúde
mental é um significativo problema de saúde pública, não
só pelo dano que causa à Pessoa, mas também pelo custo
anual que as doenças mentais têm no mundo: o dramático
número de 870 mil milhões de Euros perdidos, segundo a
mesma organização. E com a pandemia COVID19, as vulnerabilidades aumentaram, com maior incidência e prevalência
de doenças de saúde mental.
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Sobre o impacto da saúde mental nas empresas, e no
primeiro estudo sobre o ROI (retorno do investimento) nas
empresas nesta área, publicado na revista Lancet Psychiatry
(2016), quando as empresas agem sobre a saúde mental
e riscos psicossociais dos seus colaboradores, os dados são
evidentes sobre os ganhos que há, quer para as empresas,
quer para a economia de um país. Nesta investigação sobre
os custos do tratamento e benefícios em 36 países de baixo,
médio e alto rendimento entre 2016 e 2030, os dados mostram que o retorno compensa largamente o custo.
A estimativa que este estudo da Organização Mundial de Saúde faz, pela primeira vez, sobre os benefícios
nas empresas e na economia, mostra que, por cada 1
Euro investido, ganham 4 Euros em média, pela recuperação da saúde mental e capacidade de trabalho.
Mesmo que o custo que as empresas têm em diagnosticar e intervir sobre os riscos psicossociais e saúde mental seja
de 128 mil milhões de Euros, a força de trabalho aumenta
5% e a produtividade alcança 349 mil milhões de Euros. Esta
escolha dos decisores dentro das empresas, aumenta o retorno pela melhoria na saúde mental em 271 mil milhões
de Euros. Tendo em conta que o investimento é de 128 mil
milhões, compreende-se o ganho significativo do mesmo.

desenvolvimento pessoal, acções de teambuilding, formações, palestras motivacionais, eventos, etc.. Fazer intervenção apenas por sensibilidade dos cargos de direção, apesar
de louvável, não têm sensibilidade nem diagnóstico “clínico”, o que acaba por ser pouco competente para, de facto,
agir sobre o que são os riscos psicossociais e de saúde mental
dentro das empresas.
Portanto, e à guisa de conclusão, importa ouvir cada um
(bottom - up), juntando a visão de todos, quantificando cientificamente e com intervenções estruturadas com base na
Psicologia como ciência do comportamento de excelência.
Os líderes das empresas precisam, por isso, estar bem
informados, para que num mercado saturado de supostos especialistas de desenvolvimento pessoal e coaches,
saibam separar o trigo do joio, e escolham serviços de
Advisory e Consultoria Comportamental que sejam úteis
para resolver problemas e aumentar a produtividade,
para ganharem mais com as mesmas pessoas.
Neste âmbito, a Psicologia diferencia-se de forma sustentável e significativa, pelo que é esta a melhor ferramenta
que as empresas têm ao seu dispor hoje, quando escolhem
ir mais longe.

Num estudo feito em Portugal pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, são 300 milhões de euros perdidos por ano,
pelo menos, devido ao Stress, com tratamentos e perdas de
produtividade alarmantes. Ao nível europeu, os dados evidenciam também que o custo anual do stress associado ao
trabalho foi estimado em 20 mil milhões de Euros, e 5060% do absentismo está directa ou indirectamente ligado
ao stress.
Estamos certos que, se as empresas ganhassem este dinheiro e o tivessem que pagar, estariam muito atentas a esta
realidade, mas como esse dinheiro nunca entrou nas empresas, os empresários não têm consciência do que perdem
de produtividade e do que podiam ganhar, com as mesmas
pessoas.
Hoje, a Psicologia das Organizações enquanto ciência
comportamental, tem ferramentas cientificamente sustentadas para ajudar as empresas a agir e melhorar a sua produtividade. Só depois do diagnóstico é que sabemos onde e
como vamos intervir. Essas intervenções serão depois, como
uma espécie de cirurgião comportamental, onde as nossas
equipas fazem sessões de coaching individual, programas de
16
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SDD - Soluções em Madeiras
	
  
Caros	
  colegas	
  empresários	
  e	
  arouquenses	
  em	
  geral,	
  
  

Como	
  todos	
  nos	
  fomos	
  apercebendo,	
  e	
  sentindo	
  no	
  bolso,	
  assistimos	
  há	
  mais	
  de	
  1	
  ano	
  
a	
   um	
   aumento	
   exponencial	
  dos	
   custos	
   da	
   energia.	
   O	
   que	
   a	
   todos	
   nos	
   pós	
   a	
   pensar	
   em	
  
formas	
  de	
  minorar	
  esse	
  impacto	
  nas	
  contas	
  das	
  nossas	
  casas	
  e	
  empresas.	
  
Como todos nos fomos apercebendo, e sentindo no bolso, assistimos há mais de 1 ano a um aumento exponencial dos
	
  
custos da energia. O que a todos nos pôs a pensar em formas de minorar esse impacto nas contas das nossas casas e emNeste	
   período	
   de	
   tempo	
   os	
   preços	
   da	
   eletricidade,	
   Gasolina/Gasóleo	
   subiram	
  
presas.
desenfreadamente,	
  senão	
  vejamos	
  alguns	
  números	
  abaixo;	
  
Neste período de tempo os preços da eletricidade, Gasolina/Gasóleo subiram desenfreadamente, senão vejamos alguns
	
  
números abaixo;
Electricidade	
  *	
  
Gasoleo	
  
Gasolina	
  
Caros colegas empresários e arouquenses em geral,

Jan/21	
  
Dez/21	
  
Jun/22	
  

	
  

55€/MWh Jan/21	
  
300€/MWh	
   Dez/21	
  
185€/MWh	
   Jun/22	
  

1,35€/Lt Jan/21	
  
1,65€/Lt	
   Dez/21	
  
2,10€/Lt	
   Jun/22	
  

*	
  No	
  mercado	
  diário	
  ou	
  “Spot”	
  (consulta	
  em	
  www.omip.pt)	
  

1,55€/Lt	
  
1,85€/Lt	
  
2,20€/Lt	
  

RelativamenteRelativamente	
  
à eletricidade, emà	
  cerca
de um ano,em	
  
os preços
mercado
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aumentaram
cerca
de 600%,
tendo
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  node	
  
um	
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   de	
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mesmo	
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   1000%,	
  
(500€/MWh)	
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a corrigir, estando
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atualmente 270% acima da cotação de Janeiro de 2021.
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270%	
  tivemos
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  de
da	
  acelerar
cotação	
  
de	
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de	
  
2021.	
  
	
  
Perante este cenário
inimaginável,
algumas
medidas
que
já vínhamos
implementando, tais como;
Perante	
  
cenário	
  
inimaginável,	
  
de	
   acelerar	
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  dos
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com uma autonomia
elétricaalgumas	
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i
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t
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c
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80% e de 60% em média anual. Esta solução, para além de sustentável ambientalmente é também um excelente investi	
  
mento com um tempo
de retorno do investimento de aproximadamente 3 anos.
• Instalamos	
  
mais	
   epainéis	
  
fotovoltaicos,	
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altura	
   reduzindo
com	
   uma	
  
• Mudamos motores/máquinas
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menos eficientes
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Outra prática que já tínhamos
era a da negociação
da energia
em “grupo”, que consistia num grupo de empresas, que
•
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55€ no período de 2016 a 2020. Esta é aliás uma prática que está a ser implementada pela AECA à qual me pretendo
energia.	
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fazerem
o mesmo, quantos mais formos mais força teremos nesta negociação.
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permitindo poupanças de cerca de 12,50€ a cada 100Km e dedução do IVA (para valores de aquisição até 62.500€ +IVA).
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  convido	
  todos	
  a	
  fazerem	
  o	
  mesmo,	
  quantos	
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No entanto nos veículos de transporte de mercadorias temos uma oferta reduzida de gama de veículos, sendo que os que
formos	
  mais	
  força	
  teremos	
  nesta	
  negociação.	
  	
  
existem são principalmente nas gamas de cargas ligeiras. Mesmo nessas gamas não temos, ainda, autonomias satisfatórias,
	
  
derivado à baixa capacidade das baterias e pouca eficiência dos motores que tem consumos elevados.
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Intermitência de
Mercados

Rui Vide
Gráfica MVide

Não me considero uma pessoa negativa, muito pelo contrário… mas este “tempo estranho” que vivemos fazem-me
lembrar alguém que muito prezo e com muita mais experiência de vida do que eu que dizia hà bastante tempo que
“ainda vamos ver o mundo às avessas”!!
E de facto, desde o início da Pandemia, parece que o
mundo anda mesmo às avessas!
Abordando a conjuntura mundial numa perspetiva de
interdependência globalizada, podemos afirmar que os
mercados mundiais estão de tal ordem interdependentes, que qualquer disrupção num determinado mercado
(ainda que longínquo) terá necessariamente efeitos ou
consequências noutros mercados (mais ou menos positivas e profundas consoante o grau de integração e interdependência desses mesmos mercados).
Ora mediante esta verdade de La Palisse, o que temos
assistido nos dois últimos anos é que o efeito da Globalização
nos tornou todos dependentes uns dos outros. No início da
Pandemia, com o LockDown asiático faltou tudo o que poderíamos imaginar, desde aos componentes eletrónicos para
produção industrial, matérias-primas de base, até às máscaras de proteção contra COVID, que enquanto não existiam até
nem eram necessárias (in Histórico DGS Portugal)!!
Hoje em dia, esta intermitência de mercados, vulgo, falta
de matérias-primas, falta de mão de obra, falta de componentes eletrónicos (sobretudo semicondutores) acentuou-se
ainda mais, a conjuntura mundial está verdadeiramente às
avessas… é o mundo ao contrário dos Xutos&Patadas como
dizem nuestros hermanos… algo nunca experienciado…
quando as economias ainda estão a desconfinar de uma crise provocada por uma pandemia global, deparamos com a
subida em escalada dos custos das cadeias de abastecimento
(o primeiro sinal de que a tão indesejada inflação iria chegar
em breve), e para melhorar (a tão famosa cereja em cima
18

do bolo), uma guerra atroz e completamente irracional na
Velha Europa!!
Tudo dito, e tudo o resto que há de vir, todos os colegas
empresários já sabem… é a falta de matérias-primas e os
seus custos a subir em flecha, os custos energéticos e de
combustíveis em valores nunca vistos e Christine Lagarde a
anunciar hoje mesmo (à data em que escrevo este artigo)
que estão a aumentar as pressões sobre a inflação “que vai
manter-se alta durante bastante tempo”, num momento em
que a economia desacelera.
Resumindo, um cocktail (Molotov ou não) onde as matérias-primas e subsidiárias sobem para uns bons 30% mais, a
energia com aumentos a rondar os 100% (o gás pode chegar
aos 600%), o que a somar a tudo o que foi dito acima está já
a colocar uma pressão enorme sobre as empresas, obrigando a reformular estratégias, acabando com as gorduras (para
quem ainda as tinha), a revisitar os processos produtivos (e
lidar com a intermitência de mercados), a poupar energia
(acelerando a transição energética – energia verde) e sobretudo a fazer um esforço enorme para não parar.
A “Intermitência de mercados” afeta a todos os players,
uns mais outros menos, dependendo dos sector onde se inserem, e a todos os cidadãos, uma vez que é impossível para
as empresas acomodarem tamanha revolução de condições
de produção… como facilmente se poderá exemplificar: se
falta papel ou cartolina não teremos rótulos ou embalagens
e o que conseguirmos adquirir terá necessariamente de se
refletir no custo de produção (os preços subiram mais de
35%) , se a energia sobe 100% e se o gás aumenta 600%,
vamos pagar embalagens de vidro bastante mais caras, nos
têxteis a crise dos químicos e os preços da energia já obrigaram muitas empresas a parar, no calçado o efeito é similar, na metalúrgica e metalomecânica (aliás, campeãs das
exportações portuguesas), apesar dum primeiro trimestre
bastante positivo (segundo a AIMMAP o sector acumula um
crescimento homólogo de 6.5%) o primeiro impacto foi duro
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(aumento de matérias primas devido sobretudo ao conflito Russo-Ucraniano), e existem dificuldades na obtenção de
aço, alumínio e metais para ligas (titânio, estanho e cobre)
o que afeta sobretudo as empresas de subsectores, mas felizmente, as empresas são resilientes e bem estruturais o
que é bom para a nossa região, que como é mundialmente
reconhecido, é uma zona com um cluster fortíssimo na metalomecânica e automação. E no agroalimentar, são sobretudo
as cadeias de abastecimento a claudicar e o efeito do conflito
europeu a obrigarem os grandes produtores a procurarem
mercados alternativos á Ucrânia/Rússia.
Poderia continuar a enumerar tantos outros sectores e
exemplos, mas como se constata, é transversal a todos, é a
intermitência de existência ou não de matérias-primas para

produção industrial, é a intermitência e instabilidade dos
preços base dos produtos alimentares, a escalada dos custos
energéticos e todas as repercussões que daí advêm.
Acabando como comecei, não me considero uma
pessoa negativa, e quem me conhece sabe, mas, no horizonte temos desafios gigantescos… e para os ultrapassar resta-nos ter a resiliência que nos caracteriza como
empresários, a inovação, e muita criatividade para modernizar as nossas empresas que são o garante de produção de riqueza nacional e emprego (o resto é história).
Um Abraço a todos e muita força e sagacidade para contornar a intermitência dos mercados.

beyond print expectations

since 1979
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES
DA ECONOMIA EM TEMPOS
INÉDITOS - JPM
José Paulo Martins da Silva
Presidente do Conselho de Administração
do Grupo JPM

Fundada em 1994, em Vale de Cambra, pelas mãos de José Pau-

reforçar os seus investimentos e realizar apostas estratégicas, no-

lo Martins da Silva, a JPM Indústria surge com o objetivo de oferecer

meadamente fora do concelho, onde tem encontrado menos obstá-

os melhores serviços de eletrificação e automação para indústrias e

culos no que diz respeito à expansão das suas unidades industriais.

parceiros. O fundador perspetivava que a empresa fosse capaz de se

A existência de condições para a realização de investimentos é, na-

transformar e expandir as suas atividades, missão e visão ao longo

turalmente, fator crítico para a sua concretização e, neste domínio,

da sua história, tornando-se num “player” de atuação mundial no

o Grupo sempre procurou ter uma prática sustentável e equilibrada,

mercado da intralogística. A JPM Indústria dispõe hoje de um portfó-

saudável, a qual lhe permite estar em condições de fazer as suas

lio de soluções e serviços especialmente projetado para responder

apostas nos momentos mais adequados.

aos desafios que um ambiente industrial oferece, desde transporta-

Graças à prática de uma gestão bem estruturada, a JPM Indústria

dores industriais, sistemas robóticos, automação, máquinas indus-

foi recentemente distinguida com o Estatuto Inovadora COTEC pelo

triais especiais até aos projetos chave-na-mão. Presta ainda serviços

segundo ano consecutivo. Este reconhecimento resulta do investi-

que abrangem o ciclo de vida completo das suas soluções (bem

mento forte e constante em inovação feito ao longo dos últimos

como de soluções de terceiros) para todas as indústrias, tais como:

anos, sem nunca perder o foco no bom desempenho económico que

projetos industriais, instalação e comissionamento, modernização e

pretende alcançar. A atribuição do Estatuto Inovadora COTEC decorre

“upgrade”, serviço pós-venda, manutenção remota ou presencial e

da parceria entre a COTEC Portugal e diversas instituições do setor

manufatura contratual.

financeiro, que identificam a inovação como uma fonte de vanta-

A JPM Indústria pertence ao Grupo JPM, do qual fazem parte

gem competitiva.

mais empresas, que juntas e com a integração de terceiros, permite-lhes desenvolver soluções à medida de cada cliente e projetos

Para a JPM, o ativo mais importante das empresas são as

chave-na-mão. A JPM atua em vários pontos do globo com especial

pessoas, sendo patente na empresa a existência de uma equipa

incidência na Europa, África e Ásia. Está presente em vários setores

resiliente, determinada, altamente qualificada e orientada para

industriais, tais como, alimentar, farmacêutico, químico, automóvel,

atingir os melhores resultados. Para isso, aposta fortemente na

mobiliário, entre outros.

formação contínua das suas equipas através da Academia JPM,

O Grupo JPM assume, antes de mais, uma responsabilidade ina-

uma academia de formação interna para formar e capacitar os

lienável para com os seus clientes, parceiros, colaboradores e socie-

seus profissionais, com o objetivo de colmatar a dificuldade em

dade em geral, de lutar contra os desafios e as adversidades que se

encontrar centros de formação especializados.

colocam em cada momento. Atualmente, vivemos um período inédito na nossa história, depois de uma pandemia que dura há mais

Para o futuro, a JPM Indústria irá dar continuidade ao plano de

de dois anos e uma guerra que se iniciou este ano no continente eu-

investimento e de melhoria dos processos internos, com especial

ropeu. Em consequência, toda a lógica e funcionamento normal dos

foco na capacitação produtiva e tecnológica da empresa. É também

mercados, das cadeias de abastecimento e da logística global foi

prioridade reforçar todas as ligações e processos de criação de valor

profundamente alterada. Além disso, vivemos um período de crise

no ecossistema em que a JPM atua, em particular, a ligação aos

energética que afeta a todos e em particular as empresas. O Grupo

centros de saber e as parcerias com entidades que complementem

JPM assume este período de forma realista e consciente, focado em

e reforcem a proposta de valor que oferece aos seus clientes, pois

endereçar todos estes desafios e em ultrapassar todas estas adversi-

acredita que só assim garantirá a sustentabilidade e o futuro dura-

dades de forma organizada e estruturada. Com isto, assume sempre

douro da organização.

uma visão de longo prazo, entendendo ser fundamental preparar e

Vivemos tempos que não se afiguram fáceis, no entanto a JPM

planear, de forma a tomar as decisões hoje que irão contribuir para

está convicta de que será com as empresas, pilar estrutural da eco-

o sucesso coletivo no futuro.

nomia e da sociedade, que será criada a inovação e o valor que irá

Apesar de todas as dificuldades, o Grupo JPM não irá parar de
20

transformar a sociedade do futuro.
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Internacionalização dos setores da
Metalomecânica e do Habitat
Missão de Prospeção do
Mercado a França

No âmbito do projeto “MasterExport”, do qual a Associação Empresarial de Cambra e Arouca (AECA) é promotora
em parceria com a Associação Empresarial de Águeda (AEA),
realizou-se de 14 a 16 de março’22, uma missão de prospeção de mercado a França, organizada pela AECA.
Nesta missão, a AECA, fez-se representar pelo seu presidente Carlos Brandão, acompanhado por Adriano Fidalgo, da
Astrolábio, SA, consultor deste projeto.
O destino desta missão a França, realizou-se na sequência das missões institucionais anteriormente feitas ao Luxemburgo e à Polónia e, à participação na feira Batimat em Paris,
em novembro de 2019.
A delegação empresarial reuniu em Paris, na CCIFP – Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa, representada pelo seu presidente, Carlos Vinhas Pereira, estando na
agenda de trabalhos o objetivo de potenciar uma rede colaborativa entre instituições e empresas dos dois países.
A AECA visitou ainda empresas com potencial importador do mercado português, nomeadamente da nossa região,
SARL DU PONT DES JARDINS (LINANDELLE). A região de Paris e
da Normandia foram as escolhidas tendo sido dados passos
22

importantes para que os sectores do habitat e da metalomecânica encontrem aqui um mercado de referência e recetivo
a aprofundar o acolhimento de produtos “made in Portugal”.
O balanço final desta missão mostra-se bastante promissor, sendo complementado por missões inversas já concretizadas entre empresas portuguesas com empresas dos mercados de França, Bélgica e Luxemburgo.
Com atividades desenvolvidas nas regiões de Vale de
Cambra e Arouca (Região Norte) e de Águeda (Região Centro), a AECA e a AEA juntaram-se para contribuir para os ganhos de competitividade na exportação das fileiras da Metalomecânica e do Habitat. A exportar para mercados cada
vez mais competitivos, os ganhos de competências e a competição assumem maior relevância face à concorrência, e de
extrema importância para todas as empresas.
Por isso o Master Export tem se apresentado 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.
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Missão Empresarial Inversa
em cooperação com a CCILF

A AECA esteve no dia 17 de março no Sheraton do Porto
com a Associação Empresarial de Águeda em mais uma iniciativa do projeto “Master Export”.
Teve lugar, na cidade do Porto, uma Missão Empresarial
Inversa, onde compradores de França reuniram com empresas associadas nos vários sectores.
Integrada no evento “Bolsa de Sourcing com Compradores Franceses”, organizado pela CCILF - Câmara do Comércio
e Indústria Luso-Francesa, esta missão teve como objetivo
promover os produtos e empresas da região além-fronteiras.
Esta é uma forma de as associações ajudarem as empresas a fazer negócios, promovendo a interacção direta entre
potenciais compradores europeus e empresas nacionais, obtendo resultados comerciais nas diferentes fileiras de produção. O contacto direto foi privilegiado.

Sessão de balanço de resultados
Master Export

Teve lugar no passado dia 24 de março, a Sessão de Encerramento do Projeto Master Export, organizado pela AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arouca, evento acolhido nas instalações da Câmara Municipal de Vale de Cambra em formato
hibrido (Webinar na plataforma Teams e presencial).
A abertura da sessão foi feita por Carlos Brandão, Presidente da Direção da AECA, por José Pinheiro, Presidente da Câmara
Municipal de Vale de Cambra e António Carlos Duarte, Vereador da Câmara Municipal de Arouca.
Carlos Brandão destacou que, apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia, o projeto foi bem-sucedido resultando em elevado valor acrescentado, para o tecido empresarial das duas regiões. Como principais resultados do projeto,
destaca o estabelecimento de parcerias entre empresas e o fortalecimento da relação com a diáspora. O presidente da AECA
deixa um especial agradecimento à Câmara Municipal de Arouca e à Câmara Municipal de Vale de Cambra enquanto parceiros
estratégicos do projeto.
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O anfitrião José Pinheiro, salientou a importância do projeto “Master Export” para o território e, a vontade de continuar a dinamizar e apoiar projetos que fortaleçam a indústria
da região. Destaca ainda os benefícios da digitalização para o
desenvolvimento da economia regional e nacional, reiterando a necessidade e o suporte existente na adoção das novas
tecnologias.
António Carlos Duarte, reforçou o papel dos empresários
da região, na resiliência e superação da pandemia, saudando
a estrutura da AECA pelo suporte às empresas e alta taxa
de concretização do projeto num período tão custoso, como
o vivido nos dois últimos anos. Destaca a importância dos
clusters da Metalomecânica e do Habitat enquanto setores
regionais estratégicos e a sustentabilidade, assim como as
pessoas e a qualidade, enquanto fatores críticos de sucesso
na abordagem aos mercados europeus.

Depois da sessão de abertura, Adriano Fidalgo, consultor
do projeto, apresentou as várias atividades desenvolvidas ao
longo do projeto “Master Export”; pesando embora os contratempos pandémicos resultantes do SARS-COV COVID-19,
sendo feitos ajustes necessários, para concretizar uma taxa
de realização próxima dos 100%. Destacando-se:
• Campanhas de promoção e divulgação, com recurso aos
“media” e ao marketing digital, para a promoção da oferta
nacional, nas fileiras da Metalomecânica e do Habitat nos
países alvo; e produção de Vídeo promocional;
• Missões Institucionais, cujo objetivo é produzir e divulgar conhecimento sobre estas fileiras nos mercados alvo,
junto de potenciais parceiros. Foram realizadas missões institucionais aos mercados de França, Luxemburgo e Polónia;
• Capacitação para a internacionalização dos clusters do
Habitat e da Metalomecânica. Identificação de boas práticas
e ferramentas digitais (procura de oportunidades, utilização
de conhecimentos de casos bem-sucedidos e abordagem de
pontos chave para uma exportação bem-sucedida);
• Criação de Plataforma Digital, de suporte à exportação,
que teve como objetivo disponibilizar conteúdos e ferramentas desenvolvidas ao longo do projeto;
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• Informação sobre práticas de atuação na dinamização
da atividade em Portugal. As atividades de capacitação para
a exportação e internacionalização traduziram-se em conferências, realizados por consultores séniores distinguidos nas
matérias de marketing e estratégia, tendo sido envolvidas
empresas da região para partilha de experiências, e caminho
percorrido, enfocando-se os casos de insucesso no sucesso;
• Estudos – Cadernos de mercados: Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Polónia;
• Estudo prospetivo: Mapeamento das oportunidades nas
fileiras da metalomecânica e habitat;
• Participação em feira internacional em França (Batimat)
e visita a Maison et Object, também em Paris;
• Catálogo Digital/montras das empresas da região;
• Estudo de Benchmarking, com a participação das empresas da região;
• Missões Inversas com compradores europeus.
Adriano Fidalgo destacou a necessidade de se ter procedido a um estudo de benchmarking nacional e internacional,
identificando-se boas práticas nacionais e internacionais.
A sessão contou com a participação de Raúl Reis, do Jornal Digital Europeu “Bom Dia”, que se apresentou como um
parceiro estratégico, realçando o sucesso das empresas e
produtos portugueses no mercado europeu. Apontou as redes empresariais da diáspora, como um veículo fundamental
para a internacionalização. Finalizou, salientando o alinhamento do Jornal “Bom Dia” com as diversas iniciativas associativas e empresariais nacionais.
José de Matos da APCMC (Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção) salientou os benefícios da convergência estratégica entre os atores públicos e
privados para a internacionalização das empresas e territórios nacionais. Explorou a alteração do paradigma económico
internacional, reiterando a necessidade de cooperação para
esbater as dificuldades que se avizinham. Destacou ainda
a marca “Made in Portugal Naturally” como um veículo de
comunicação primordial para as empresas que trabalham a
fileira da casa e dos materiais de construção. Finalizou apontando a adaptação, criatividade e diferenciação, como fatores
competitivos nacionais, que permitem esbater os constrangimentos resultantes da reduzida dimensão das empresas.
Foi apresentado um caso de sucesso internacional, com
uma brilhante apresentação da curva de experiência da
empresa Catari, por Bernardo Tavares Nery, que partilhou o
caminho percorrido pelo grupo, na abordagem aos mais de
50 países, com uma expressão internacional de “mundialização”, dado que mais de 80% do seu volume de negócio
encontra-se já no mercado internacional. Apontou os merca-
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dos espanhol e dos PALOP, como os de maior proximidade e,
desta forma, reduzem os riscos associados à internacionalização. Referiu ainda que, a empresa iniciou o seu processo
de internacionalização através da exportação direta e, com o
desenvolvimento e reforço da presença, iniciou o processo de
abertura de delegações. Apontou a organização e o estudo
dos mercados como o fator crítico de sucesso, que permitiram
mitigar os riscos de internacionalização, enfocando a necessidade de adaptar o processo de internacionalização, assim
como os produtos às características do mercado de destino.
No espaço de debate José Pinheiro destacou a importância dos empresários desenvolverem uma forte capacidade
e ousadia e inovação, referindo que a internacionalização
permite reduzir riscos comerciais de operação num único
mercado.
No final da sessão Carlos Brandão fez um balanço muito positivo do projeto, agradecendo a participação e apoio
de todos os envolvidos em especial à parceria com a AEA.
Salientou a vontade de dar continuidade a este projeto, prosseguindo com o auxílio à internacionalização da PME’s da
região.
|O Projeto Master Export com o código 37628 é desenvolvido em co promoção pelas Associações empresariais AEA
e a AECA, 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
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AECA
Encontros Temáticos
Almoço Temático – Otimização fiscal 2021 –
Que Benefícios Fiscais pode a minha empresa
obter?”

A AECA retoma o formato de almoço temático, desta vez
dedicado ao tema “Otimização fiscal 2021 – Que Benefícios
Fiscais pode a minha empresa obter?”
Teve lugar no dia 28 de abril o primeiro almoço temático
pós-pandemia no associado Solar das Laranjeiras, em Vale
de Cambra.
Numa iniciativa da AECA e com a colaboração da associada Scop Invest, na ordem de trabalhos estiveram “propostas
para Otimização fiscal 2021”.
Foi exposto um conjunto de benefícios fiscais, instrumentos para que as empresas possam reduzir a carga fiscal, através do pagamento de menos impostos.
Foram explanados os benefícios fiscais:
– SIFIDE II – Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial
– CFEI – Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento
– RFAI – Regime Fiscal de Apoio ao Investimento
– DLRR – Dedução por Lucros Retidos e Reinvestido
A apresentação e discussão das várias soluções teve
como base a orientação para a maximização do ganho das
empresas, adequados à especificidade de cada área de ne26

gócio, com o objetivo nos resultados positivos.
Para além da vertente informativa, esta reunião foi profícua no sentido que permitiu a discussão entre empresários
sobre os vários instrumentos disponíveis.
Este encontro foi o primeiro de vários a realizarem-se
futuramente, com temáticas de interesse para o tecido empresarial, sendo também uma oportunidade de networking
entre associados da AECA.
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Almoço Temático – Como a sua empresa
pode ganhar mais com as mesmas pessoas? A
ciência ao serviço da produtividade.

A AECA realizou mais um almoço temático, desta vez dedicado ao tema “Como a sua empresa pode ganhar mais com
as mesmas pessoas? A ciência ao serviço da produtividade.
O evento teve lugar no dia 26 de maio no associado Hotel
S. Pedro, em Arouca.
Uma iniciativa da AECA, com a colaboração do nosso
convidado, Prof. Doutor Ivandro Soares Monteiro, teve como
objetivo informar os empresários da importância de cuidar
dos seus colaboradores, numa perspetiva de reduzir os riscos psicossociais, diminuir o presentismo e absentismo, ao
mesmo tempo que podem procurar potenciar a resiliência e
produtividade dentro das suas empresas.
Foram partilhados dados objetivos provenientes de entidades oficiais, como da Organização Mundial de Saúde ou
Ordem dos Psicólogos Portugueses, sobre como as condições
de trabalho e as características das relações humanas afetam
a produtividade e os custos económicos por não se cuidar dos
riscos psicossociais.
Foi exposto um conjunto de serviços e estratégias que
são feitos no âmbito da consultoria comportamental cientificamente sustentada e não apenas baseada em experiência pessoal ou opinião, onde as empresas após uma fase de
avaliação e diagnóstico da sua empresa ganham um instrumento de gestão, que potencia maior eficácia nos recursos
humanos e produtividade (ex. diminuir baixas médicas, ab-

sentismo e presentismo, aumentar proatividade, etc.). Após
a aplicação de um conjunto de serviços/estratégias, é feita
uma intervenção, numa espécie de cirurgia comportamental ancorada nas vulnerabilidades psicossociais identificadas,
recorrendo a vários capítulos da ciência psicológica, desde
intervenção individual para o desenvolvimento de competências, executive ou performance coaching, intervenção clínica, teambuilding, etc.
Como comparar o perfil psicossocial dos funcionários de
diferentes unidades de trabalho? Comparar equipas? Departamentos? Categorias? Agora este perfil e retrato é possível,
de forma objetiva e mensurável estatisticamente, onde com
uma intervenção à medida, a sua entidade se torna pioneira
e inovadora nas empresas com a aquisição deste serviço.
A apresentação e discussão das várias soluções teve
como base a orientação para a maximização do ganho das
empresas, adequados à especificidade de cada área de negócio, com o objetivo nos resultados positivos.
Para além da vertente informativa, esta reunião foi profícua no sentido que permitiu a discussão entre empresários
sobre como podem, de facto, ganhar mais, com as mesmas
pessoas.
Este encontro foi mais um momento de interesse para o
tecido empresarial, uma oportunidade de networking entre
associados da AECA
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Almoço Temático – Principais obstáculos e
desafios colocados à Engenharia Portuguesa na
atualidade. Projeto e construção de infra–estruturas prioritárias/indispensáveis à modernização do País. Digitalização e Reindustrialização.
A 28 de junho, teve lugar no Hotel S.Pedro, em Arouca,
mais um almoço temático realizado pela AECA , centrado no
debate de áreas de grande relevância para a engenharia e
para a região, nomeadamente os “Principais obstáculos e
desafios colocados à Engenharia Portuguesa na atualidade.
Projeto e construção de infraestruturas prioritárias/indispensáveis à modernização do País. Digitalização e Reindustrialização”.
O almoço teve como protagonista o Bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE), Fernando de Almeida Santos,
que, durante a sua intervenção, fez referência especial às
problemáticas relacionadas com a dificuldade sentida pelo
país na retenção de quadros qualificados, nos baixos salários
praticados e na falta de uniformização dos processos de licenciamento municipais.
O responsável afirmou mesmo que “a crise vai agudizar-se quando os projetos do PRR estiverem em execução,
devido à falta de capacidade instalada no País para a sua
consecução. Portugal continua a investir, e bem, na formação
de engenheiros, mas depois não a aproveita, pois grande
parte dos engenheiros aqui formados vai trabalhar para fora
do País”. A par desta questão, Fernando de Almeida Santos
sublinhou a necessidade de alteração das políticas de baixos
salários como forma de incrementar a atratividade para a
profissão. “O interior do País padece ainda mais deste problema, onde os baixos salários se juntam a condições de
vida menos atrativas”.
O Bastonário aproveitou ainda a ocasião para referir que,
em matéria de licenciamento municipal, um tema caro a
todas as autarquias e engenheiros do país, a OE está a desenvolver esforços no sentido de contribuir para a harmonização dos processos, uma vez que, actualmente, “cada Câmara aplica as suas próprias exigências quanto aos projetos
de especialidade, causa grandes entropias ao trabalho dos
engenheiros”.
Durante o almoço foram ainda intervenientes o Presidente da AECA Carlos Brandão e a Vice-presidente da Câmara
Municipal de Arouca Cláudia Oliveira, que, juntamente com
28
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os participantes na sessão, contribuíram para uma discussão profícua sobre as metodologias que podem ser implementadas.
Este encontro foi mais um momento de interesse para o tecido empresarial, uma oportunidade de networking entre associados da AECA que juntou empresários e membros da OE da região.
O encontro foi precedido de uma visita à empresa Associada (Chatron, Lda) onde se faz produtos com Engenharia Portuguesa para o mundo e de uma visita à Ponte Arouca 516, obra emblemática de Engenharia Portuguesa.
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O nosso fotógrafo
Ricardo Pina - Foto Pina
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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 dando resposta às suas necessidades, a direção procura aumentar e melhorar os
serviços prestados. Em paralelo, tem celebrado vários protocolos com entidades externas, no sentido de proporcionar benefícios / descontos especiais
aos sócios.
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AECA
Atividades e
Empresas em Notícia

sector de Packaging + Signage (embalagem+sinalética) e em
Nova Solução de Impressão Digital com Cores Extra,
Verniz de Acabamento e Branco.
Apostando cada vez mais numa abordagem multidisciplinar, e na procura de soluções inovadoras
para os nossos clientes, temos cada vez mais apostado no sector de embalagem, não só em
Produção (CMYK+5.ª Cor - Ouro/Prata/Verniz/Branco), mas também nas soluções de Acabamento
Digital, dando assim resposta ao Time2Market que os dias de hoje exigem, mas também em
inovação qualitativa e diferenciadora.

Galeria de Casa cheia para a inauguração da exposição The Reasons Offsite.
A convite do Arquiteto Samuel Gonçalves, a AECA esteve representada
no evento, pelo seu presidente, Carlos
Brandão.

Exposição “The Reasons Offsite”
Casa da Arquitectura, Matosinhos

Ivo Tavares
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…”Com curadoria e projeto expositivo do estúdio SUMMARY, a exposição
virtual/imaterial “The Reasons Offsite”
debruça-se sobre sistemas construtivos
modulares e pré-fabricados e conta com
as participações de Pedro Ignacio Alonso & Hugo Palmarola, Jorge Christie &
Martín Alvarez, Pablo Jimenez-Moreno e
Yona Friedman.
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Patente na Galeria da Casa da Arquitectura de 4 de junho a 25 de setembro,
“The Reasons Offsite” oferece uma experiência imersiva através da realidade
virtual. Trata-se de uma exposição sobre
arquitetura modular e pré-fabricada que
esteve patente na Salt Gallery do Boston Society of Architects (EUA, Março
de 2019), na Neufert Box Weimar, integrando o programa oficial do Centenário
da Bauhaus (Alemanha, Setembro de
2019), e no KÉK – Contemporary Architecture Centre Budapest (Hungria, Outubro de 2019).
No desenvolvimento deste projeto, a SUMMARY trabalhou em estreita
colaboração com vários arquitetos de
diferentes partes do mundo, ligados à
investigação e à curadoria. Entre estes,
encontram-se arquitetos emergentes
como Pablo Jimenez-Moreno, Jorge
Christie e Martín Alvarez, mas também
académicos amplamente reconhecidos neste campo como Pedro Alonso e
Hugo Palmarola, curadores do pavilhão
chileno na Bienal de Veneza de 2014
onde obtiveram o Leão de Prata, e Yona
Friedman, professor convidado em Harvard, MIT e Princeton.
O objetivo da exposição é fazer uma
radiografia dos diferentes momentos da
evolução da arquitetura modular e pré-

-fabricada (arquitetura “offsite”), desde
o século XVII até à contemporaneidade,
através de uma visão crítica e prospetiva. The Reasons Offsite apresenta 25
edifícios ou sistemas construtivos que
tenham desempenhado o papel de percursores no campo da construção pré-fabricada e modular, incluindo neste
grupo projetos anónimos, mas também
obras de autores mundialmente conhecidos como Jean Prouvé, “Buckminster
Fuller, Shigeru Ban ou MVRDV”…
Fonte: Website https://casadaarquitectura.pt/pt/programacao/exposicoes/the-reasons-offsite-2022-09-25/

Chatron

ta a antigas minas localizado em Petite-Rosselle - França, mesmo ao lado da
fronteira com a Alemanha.
O projeto previu Tubos Solares de
Chatron modelo TS350 que foram revestidos por fora com tubos de PVC pintados em laranja dando a sensação de
chaminés das minas antigas.
Um trabalho de arquitetura que valoriza a tradição e a história e introduz
a eficiência energética com iluminação
natural em todo o espaço do restaurante.
Mais uma ideia de como os tubos
solares da Chatron podem ser uma solução arquitetónica para um espaço.
Mais informações sobre tubos solares: https://www.chatron.pt/
Primeira Instalação de Tubos Solares Chatron na Bulgária.

Tubos Solares Chatron equipam Restaurante “L’Atelier 1904”, em França.
A Primeira Instalação de Tubo Solar
O restaurante L’Atelier 1904, já abriu
Chatron
na Bulgária foi concluída com
no Parc Explore Wendel, parque de visi-

“Reabilitamos o passado
e construímos o futuro”
Av. 25 de Abril, n.º 1952
4540 - 204 Burgo - Arouca
Telef: 256 130 318 Telm.: 917 258 175
E-mail geral@jaimeazevedo.com
Alvará nº 61698
37

junho’22

sucesso.
O distribuidor da Chatron” Advance
International EOOD”, fez a sua primeira
instalação de Tubos Solares Chatron no
mercado da Bulgária.
O Cliente Final ficou muito satisfeito
com a implementação e com a iluminação verificada no interior.
Todos os Kits de Tubo Solar instalados (TS530) têm um módulo TPM para
um desempenho térmico otimizado,
nomeadamente porque as temperaturas de inverno podem ser muito baixas
ou mesmo negativas.
Este é o primeiro passo que levará a
Chatron à liderança das vendas de Tubos
Solares neste país.

Fabrica & Loja dos Doces
Conventuais de Arouca

Foi com muita honra que a AECA
visitou as instalações do Associado Fabrica & Loja dos Doces Conventuais de
Arouca, na Avª. Reinaldo Noronha nr. 12
em Arouca.
Uma empresa que fabrica tão nobres produtos, doçaria conventual tão
característica de Arouca, primando pelos sabores únicos e requintados. Foi
possível presenciar o processo de fabrico, mas não foi revelado o “segredo”.
A AECA felicita a Gerência pelo empenho e dedicação com que fazem chegar ao público, com toda a qualidade os
doces da região.

38

Clinica+Fisio - Fisioterapia
e Saúde Integrada

Foi com muita honra que a AECA
visitou a sua Associada, Clinica+Fisio Fisioterapia e Saúde Integrada, conhecendo as suas instalações na rua Eça de
Queirós nr. 106 em Arouca.
Um espaço dedicado à saúde, uma
unidade privada de fisioterapia, que
tem como objetivo restaurar a função e
devolver a qualidade de vida, ao longo
de um processo em que a pessoa é um
elemento fundamental e ativo na sua
recuperação.
A AECA, felicita a Gerência pela criatividade, inovação e empreendedorismo ao serviço do público em geral, na
disponibilização de soluções de saúde
personalizadas para cada cliente.

Artefita presente na Hannover Messe

….”em Escariz desde 1995 a Artefita, atualmente com 115 funcionários
e receitas anuais de nove milhões de
euros conseguidas sobretudo em França, Suécia, Estados Unidos, Alemanha e
Inglaterra.
Repete-se o objetivo, verbalizado ao
ECO pelo diretor-geral, Gonzaga Oliveira,
de mostrar na Hannover Messe 2022 “a
verticalização do processo produtivo, a
capacidade de adaptação ao desenvolvimento de novos produtos e a forma
cada vez mais sustentável como os
produz”. Expondo, por exemplo, alguns
produtos reciclados e diversos acessórios em plástico e metal 100% produzidos localmente.
“É possível encontrar os nossos produtos na embalagem, no desporto, na
logística, nos cuidados de saúde, na organização de eventos, na construção ou
em cadeiras de bebé.”
Gonzaga Oliveira - Diretor-geral da
Artefita.
A Artefita produz cintas de fixação,
de segurança e multiusos, que desenvolve à medida de cada cliente OEM
(Original Equipment Manufacturer) e à
escala global.
A partir das fitas têxteis produzidas
dentro de portas ou em parceria com os
clientes em 35 países, desenvolve, testa e adapta diversos tipos de soluções
que podem ser encontradas em embalagens, no desporto, na logística, nos
cuidados de saúde, na organização de
eventos, na construção ou em cadeiras
de bebé. “Esperamos com esta participação, que é a 40ª num evento fora de
Portugal, poder trazer vários desafios
para posteriormente, com a nossa fantástica equipa, os convertermos em negócios”, acrescenta o gestor”…
Fonte: eco.sapo.pt/2022/05/30/

Representando os têxteis técnicos
portugueses, Gonzaga Oliveira recebeu
no stand da ARTEFITA durante a HANNOVER MESSE o Primeiro Ministro Dr. António Costa.
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www.inaceinox.pt
(+351) 256 420 740
inaceinox@inaceinox.pt

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

Inaceinox

Valpec – Open Day

experiências DIY (Faça você mesmo).
O Presidente da AECA esteve presente no “Open Day” da Associada VALPEC.
Criatividade, inovação e empreendedorismo ao serviço do público em geral.
A AECA felicita a Gerência pela iniciativa.

Camarc, Embalagens
em Madeira
Inaceinox participou na Feira de
Hannover 2022, a decorrer de 30 de
maio a 2 de junho.
A Inaceinox integrou o grupo de
empresas portuguesas que representou
Portugal Partener Country.
A Alemanha é um dos mercados potenciais aliado à inovação.

17 e 18 de junho , dois dias de inspiração e construção com a presença
das melhores marcas nacionais. Com
várias áreas de exposição ligados aos
setores da construção, indústria, agricultura, casa e jardim, bricolage, vedantes
e isolantes, máquinas e ferramentas.
Lançamento de novidades de produto.
Não faltaram workshops, promoções,

Para comemorar o jubileu de platina
de Isabel II, assinalando 70 anos de reinado da monarca, a Taylor’s lançou uma
edição limitada de um vinho da mesma
época.
A Camarc fabricou a embalagem de
luxo em madeira certificada.
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Polisport integra
órgãos sociais da COTEC

Fundação AEP e AECA
estreitam relações.

Farmácia Matos
92º aniversário

…”O Grupo Polisport, líder mundial
no fabrico de cadeiras para a mobilidade
infantil em bicicleta, passou a integrar o
Conselho Geral da COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação.

No passado dia 24 de maio o Presidente da AECA esteve reunido com
o Diretor Executivo da Fundação AEP,
Paulo Dinis, e com o gestor de Projetos,
Sérgio Almeida, no sentido de programarem ações futuras conjuntas de ambas as Instituições, nomeadamente na
participação da AECA (e de empresas
associadas) em projectos em curso na
Fundação AEP nomeadamente “Desafio
2030” e “Rede Global da Diáspora”.
Esta aproximação é estratégica e
vem no seguimento da tomada de decisão desta Direção de trabalhar em rede
e desta forma de potenciar muito mais
a possibilidade de negócios e de contactos por parte das suas associadas.

1 de maio
… “Hoje celebramos 92 anos de
existência! Tem sido um longo caminho
ao seu lado, a acompanhar várias gerações, sempre com o compromisso de
estarmos cada vez mais próximos de si.
Agradecemos a todos os nossos
clientes e amigos por fazerem parte do
nosso dia-a-dia”…

O presente mandato é válido para
o triénio 2022/25. A COTEC Portugal –
Associação Empresarial para a Inovação
conta com 331 Associados e tem como
missão promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em
Portugal, através do desenvolvimento e
difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país. (fonte COTEC)
A nova direção da COTEC Portugal é,
desde o passado dia 12 de Maio, presidida por António Rios de Amorim, que
é também Presidente do Conselho de
Administração da Corticeira Amorim. A
Polisport, passou a integrar o Conselho
Geral, o que nas palavras do Presidente
do Grupo, Pedro Araújo, é “o reconhecimento do trabalho que desenvolvemos
em prol da indústria da mobilidade.
Apostamos no OEM e, por isso mantemos processos de melhoria contínua de
gestão de produção e isso só é possível
de atingir, com uma aposta forte e continuada na inovação.”...

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

Gráfica M. Vide celebra 43º aniversário

A AECA felicita a gerência, fazendo votos de muito sucesso.
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AECA - Assembleia Geral

A 7 de março de 2022, reuniu a Assembleia Geral da AECA na sua sede
em Arouca, para apreciação e deliberação do Relatório de Contas relativo ao
exercício de 2021 e apreciação do Plano de Atividades e Orçamento relativo
ao ano de 2022.
A Presidente da Assembleia Geral,
Dora Fernandes, presidiu e orientou os
trabalhos.
Alfredo Martins, Vice Presidente da

Assembleia Geral e responsável pelas
contas da Associação apresentou o Relatório e Contas de 2021. Carlos Brandão,
Presidente da Direção da AECA resumiu
as atividades desenvolvidas pela Associação durante o ano findo. As contas foram submetidas a votação e aprovadas
por unanimidade.
O Presidente da Direção da AECA
apresentou o Plano de Atividades para
2022, contemplando as diversas ativi-

dades e ações de cooperação empresarial e territorial, dando destaque aos
serviços prestados aos associados.
A Direção da AECA perspetiva que
2022 seja um ano de recuperação económica, pese embora as sombras que a
guerra da Ucrânia está a criar: Se a guerra se prolongar será necessário novas
medidas de apoio às empresas e aos
seus trabalhadores por forma a fazerem
face ao aumento galopante dos custos
básicos, nomeadamente dos preços dos
combustíveis e da energia.
Neste contexto, as grandes opções
para o Plano de Atividades da AECA,
num período que se deseja de pós-pandemia, estão centradas fundamentalmente em preparar e apoiar o relançamento da economia, com iniciativas e
projetos que estimulem o investimento
nos fatores de competitividade da economia regional.
Desta forma a AECA integrará programas de apoio/estimulo à iniciativa
empresarial, que se enquadrem nos
objetivos e prioridades definidas para
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o novo quadro comunitário de apoio e
projetos de apoio à economia e formação.
Com um orçamento que ronda os
400 mil euros, a AECA apresentou um
Plano de Atividades que foi aprovado
por unanimidade.
Uma parte significativa do orçamento vai as áreas da formação e consultoria, com projetos direcionados para as
PME’s dos setores do comércio, industria
e serviços em parceria com a AEP (Associação Empresarial de Portugal) e para o
setor do turismo, em parceria com a CTP
(Confederação de Turismo de Portugal),
sendo uma ferramenta para potenciar a
economia digital e capitalizar – otimização de recursos financeiros.
Destaca-se ainda a continuidade do
projeto SIAC – Master Export, no âmbito da internacionalização das PME’s,
direcionado para os setores da Metalomecânica e do Habitat, criando novos
canais de exportação para estas fileiras
(Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo,
Polónia).
Dadas as preocupações manifestadas por alguns associados presentes,
foram lançadas algumas ideias por
outros presentes no sentido de serem
analisadas medidas conjuntas relativas
à compra de energia em grupo, fazendo baixar os seus preços. Foi constituída
uma equipa para estudar este assunto e
para apresentar brevemente conclusões
sobre a mesma.
Na sua intervenção, o Presidente da
Direção da AECA, salientou que a AECA
já manifestou o interesse junto dos Municípios para trabalhar a ajuda à eventual integração de refugiados Ucranianos,
criando uma bolsa de oportunidades
junto dos associados e das profissões
possíveis de serem integradas. Cada
Município tem a sua estratégia que no
fundo converge para o levantamento e
arranjo de casas devolutas existentes e
passíveis de serem habitadas a breve
trecho para esse mesmo efeito. A AECA
ajudará, sempre que possível, com a
sua integração laboral.
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Terminando, no que respeita aos
Municípios de Arouca e Vale de Cambra, Carlos Brandão proferiu que a AECA
continuará a conjugar esforços e dará
continuidade às atividades conjuntas,
promovidas no âmbito das políticas dinâmicas de desenvolvimento da região.

EMTEP
Engineering Consultants

Clube do Paiva
19º aniversário
O Presidente da AECA recebeu no
dia 24 de fevereiro o CEO da empresa
EMTEP - Engineering Consultants, Lda,
Diogo Correia, associado da AECA desde
2019.
Empresa de Projeto e Consultoria
sempre na vanguarda da inovação e desenvolvimento das melhores soluções
…”No dia 03/03/2003, 3 sócios às
de engenharia e de produto a aplicar ao
3 da tarde assinavam a escritura de funserviço dos seus clientes.
dação do Clube do Paiva.
A EMTEP constitui mais um bom
Este dia ficou marcado nas nossas viexemplo do funcionamento em rede
das não só pela grande coincidência do
no universo da AECA, ao promover e
número 3, como também pelo sonho
ao prescrever produtos fabricados por
que se transforma em realidade.
outras empresas do mesmo universo,
facilitando estas todo o apoio técnico e
Gratidão a todos os que nos têm
logístico para uma perfeita integração,
acompanhado nesta jornada valorizancom o objetivo da concretização da medo a nossa dedicação em proporcionar
lhor solução final para o cliente.
a melhor experiência de desporto aventura, respeitando o nosso maior tesouro,
Apesar da sede da empresa estar no
o Rio Paiva.
Porto, esta tem origens em Alvarenga-Arouca, terra Natal do seu CEO.
São 19 anos de memórias e experiências vividas.
Parabéns Clube do Paiva”….
A AECA felicita a Gerência, fazendo
votos de muito sucesso.
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Perfinox 25º aniversário

A PERFINOX celebra 25 anos de excelência e não podíamos estar mais orgulhosos do que alcançamos neste espaço de tempo. Não teríamos chegado
aqui sem os nossos excecionais colaboradores, clientes e parceiros, pelos quais
nutrimos grande consideração.
Recentemente a PERFINOX inaugurou o Centro Tecnológico PERFIPROCESS,
a derradeira arma de afirmação como
player de referência mundial, como provedor de soluções de processo para a
indústria alimentar.

O Centro Tecnológico PERFIPROCESS
oferece aos seus visitantes, não só a
possibilidade de visualização dos equipamentos da gama, como também a
sua experimentação através de ensaios
de produção reais, em escala industrial.
Esta complexa infraestrutura incluiu
todas as valências de uma unidade de
produção, e além do serviço único de
testes e demonstrações, ou até mesmo
a sua utilização em termo certo para investigação e desenvolvimento, permitirá ainda a execução de testes e ensaios
de equipamentos previamente à sua
expedição. Com os testes de aceitação

em fábrica (FAT - Factory Acceptance
Test) o risco para ambas as partes, diminui significativamente, na medida em
que todas as condicionantes poderão
ser inspecionadas e validadas em fábrica, antes de expedição.
O conjunto de valor agregado que
a PERFINOX apresenta de momento é
único e transformador. O conhecimento, o estado da arte presente na sua
maquinaria, a humilde ambição de se
afirmar globalmente e a capacidade de
fornecer soluções integradas e projetos
chave-na-mão, alinhados com o espírito empreendedor que carateriza esta
organização tornam as possibilidades
infinitas.
Temos um passado emotivo, um
presente sólido e um futuro altamente
promissor.
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Formação
Formação Ação

Formação Ação

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

Turismo (POCI 03-3560- FSE-000501)

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 Tipologia de Investimento Qualificação das PME’S.

Inscrições Abertas:
Implementação de Sistemas de Gestão

Objetivo principal:
Intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades
de gestão, assim com dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e
mudança.
Como funciona:
1º Diagnóstico e definição do Plano de ação.
2º Implementação e acompanhamento do Plano de
Ação.
3ª Avaliação dos resultados das melhorias implementadas.

A AECA tem a decorrer o projeto conjunto de formação ação para PME’s, designada por “Melhor Turismo” 2020.

Inscrições Abertas:
Gestão de Empresas Turísticas

Objetivo principal:
Reforçar a capacidade competitiva das empresas
e a promoção do Emprego no setor do turismo, concentrando a sua ação no apoio à consolidação e qualificação do tecido empresarial do setor.

Como funciona:
1º Diagnóstico e definição do Plano de ação.
2º Implementação e acompanhamento do Plano de
Ação.
3ª Avaliação dos resultados das melhorias implementadas.

Projeto Cofinanciado até 90%

Projeto Cofinanciado até 90%

Mais informações contactar:
e-mail: geral@aeca.pt

Mais informações contactar:
e-mail: geral@aeca.pt

Telf.: 256 943 148
(Chamada para a rede fixa nacional)
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Telf.: 256 943 148
(Chamada para a rede fixa nacional)

UNIÃO EUROPEIA

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

encontros

Medimarco
Foram visitadas duas empresas com aposta firme nestas
duas vertentes, os Granitos do Norte e a LFM Corporate.
A Medimarco continuará a promover e a organizar eventos desta natureza tendo já em vista novas iniciativas, ainda
este ano, noutras empresas clientes e que são uma referência no seu setor de atividade.
Agradecemos a presença de todas as empresas envolvidas nesta primeira iniciativa, contando com todas elas, numa
próxima oportunidade, enquanto participantes ou empresas
acolhedoras.
A Medimarco promoveu, no passado dia 23 de março,
o primeiro OPENDAY, que teve como objetivo proporcionar
às empresas e empresários uma troca de informações e conhecimentos com outras organizações/instituições de áreas
e negócios diversos.
O mote desta primeira atividade foi a melhoria das condições de trabalho e a internacionalização de produtos e serviços.
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Ourivesaria Esteves
80º aniversário

Clientes, Fornecedores e Parceiros de
Negócio.
Parabéns a toda a equipa INOCAMBRA por fazer parte deste percurso. Que
A INOCAMBRA – Construções Meo empenho e o otimismo de todos contálicas, S.A. comemora uma data estinue a gerar bons resultados.
pecial: “20 ANOS”. Estas duas décadas
representam muito trabalho, dedicação,
A AECA felicita a Gerência, fazendo
entusiasmo, conquistas e sucesso partivotos de muito sucesso.
lhado com todos os seus Colaboradores,

Inocambra
20º aniversário

80 ANOS!
… “A 2 de fevereiro de 1942 era
inaugurada a Ourivesaria Esteves.
Uma casa com tradição, honestidade
e elegância adaptada à modernidade
da atualidade.
Desta forma, continuaremos a servi-lo.
Agradecemos aos nossos estimados
clientes e amigos estes 80 Anos, assim
como aos seus respeitados fundadores.
O nosso MUITO OBRIGADO!”...
A AECA felicita a Gerência, fazendo
votos de muito sucesso.

AECA | Novos Associados
Especificamente dedicado a novos sócios,
este espaço tem como objetivo congratular e
dar a conhecer as empresas que recentemente nos deram o prazer de se juntar à AECA.
Sejam bem-vindos.

Fisioterapia especializada, saúde e bem estar.
Rua Eça de Queirós, n.º 106 - 4540-194 Arouca
Telef.: 256 948 058
Telem.: 913 059 001

Desafios - Desporto e Aventura

Organização de atividades de animação
turística e formação profissional
VougaPark - Centro de Inovação
EN 328, n.º 528 - Lugar da Estação
3740-070 Paradela - Sever do Vouga
Tlm.: 934 134 428
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