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MENSAGENS

PRESIDENTE DA DIREÇÃO

DIRETOR EXECUTIVO

António da Silva Rodrigues

António Pinto Moreira

A Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de
Azeméis (AECOA) nasceu da determinação de um grupo
de empresários multissetorial e da Câmara Municipal
em constituir um movimento associativo agregador de
vontades e capaz de catapultar o tecido empresarial de
Oliveira de Azeméis a merecidos patamares de superior
Qualidade e Competitividade.
A economia portuguesa não se compadece de
atrasos e estagnação. Ela depende, em grande parte,
da capacidade de acrescentar valor, de inovar, de
incorporar mais conteúdo tecnológico aos nossos

O Projeto Qualifica Plus resulta da vontade da AECOA
para prosseguir a sua missão, através da congregação de
sinergias positivas capazes de criar Valor para as empresas
da sua área de abrangência territorial, especificamente, e
para a economia nacional, de forma abrangente.
O projeto Qualifica Plus consubstancia-se no apoio direto
a 25 PME para investimentos em Inovação Organizacional
e Inovação Marketing, com financiamento em 50% não
reembolsável do Portugal 2020. A razão de oportunidade
do projeto é que as empresas, para se tornarem
competitivas nos mercados nacionais e internacionais em

Ela [economia portuguesa] depende, em grande parte, da
capacidade de acrescentar valor, de inovar, de incorporar
mais conteúdo tecnlógico aos nossos produtos e de melhorar
as nossas capacidades ao nível da Organização e do Marketing

(...) a AECOA apresenta-se como um parceiro das PME, tomando
a dianteira de um processo coletivo de criação de sinergias.

produtos e de melhorar as nossas capacidades ao nível
da Organização e do Marketing.
Para atingir esse desiderato, é fundamental impulsionar
o papel das empresas e do empreendedorismo, e
defender dinâmicas para a economia e para a criação de
emprego, essencialmente qualificado.
Neste contexto, a AECOA é promotora do projeto
conjunto ‘Qualifica Plus’, através do IAPMEI. No âmbito
do Compete 2020 | Feder, apoia investimentos em 25
Empresas com um incentivo de 50% não reembolsável
e concretiza, uma vez mais, a sua missão de congregar
sinergias positivas e galvanizar o tecido empresarial da
sua área de abrangência, nomeadamente as Regiões
Norte e Centro do país.
Temos mais projetos em curso. Outros seguir-se-ão.
A nossa disponibilidade para sermos um parceiro atento
a todas as oportunidades é total. Dinamizar a economia
local, regional e nacional é o caminho a percorrer…
juntos!

que operam, são confrontadas com níveis cada vez mais
elevados de concorrência e necessitam de se capacitar
contínua e internamente em três eixos fundamentais:
- Reduzir custos em tudo o que for possível reduzir
- Inovar em tudo o que for possível inovar
- Diversificar Mercados / Internacionalizar
Estas são as três importantíssimas Estratégias de
Competitividade na atualidade e justificam a coerência
do projeto em termos de necessidades comuns
das 25 empresas aderentes, de forma transversal,
independentemente dos seus setores de atividade.
A lógica de um projeto Conjunto fundamenta-se no facto
da Inovação não decorrer de processos espontâneos e
casuísticos, mas de programas devidamente estruturados.
Neste sentido, a AECOA apresenta-se como um parceiro
das PME, tomando a dianteira de um processo coletivo
de criação de sinergias. Todos os investimentos contidos
neste projeto, de forma corporativa, no seu todo,
contribuem para uma economia mais inovadora, portanto
mais competitiva e contribuinte para os desafios da
Especialização Inteligente da Economia.

ANTÓNIO DA SILVA RODRIGUES

ANTÓNIO PINTO MOREIRA

PROJETO CONJUNTO
QUALIFICA PLUS
ENTIDADE PROMOTORA AECOA

INVESTIMENTO ELEGÍVEL SUPERIOR A 430 MIL EUROS
A Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de
Azeméis (AECOA) candidatou-se ao Aviso 22/SI/2016
- Projetos Conjuntos - Qualificação das PME no
âmbito do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização | FEDER | Portugal 2020.
Em meados de 2017, a candidatura foi aprovada com um
investimento elegível de 430.500,00 euros, dos quais a
maior fatia foi absorvida pelas 25 PME aderentes a este
programa, cuja designação é Qualifica Plus.

Apoiar 25 Pequenas e Médias Empresas na área da
Qualificação e Inovação é o objetivo do Projeto Conjunto
QUALIFICA PLUS, cuja Entidade Promotora é a AECOA.
Este programa, que contempla 50% de incentivo não
reembolsável, arrancou de modo efetivo no início de 2018
com conclusão marcada para setembro de 2019

No seguimento dos acordos de pré-adesão anteriormente
estabelecidos, no início de 2018, a AECOA firmou, com as
unidades empresariais participantes, contratos de adesão
até ao tecto máximo elegível aprovado de 365.925,00
euros para 25 empresas. Cabe à AECOA, enquanto
entidade promotora, um valor total elegível de 64.575,00
euros para a execução de um conjunto de tarefas
e ações, que tem vindo a realizar ao longo do tempo,
esperando o encerramento do projeto em setembro
próximo.
Com um incentivo não reembolsável total de
182.962,50 euros (50% do investimento a ser executado),
os participantes arrancaram para o cumprimento
das metas a que se propunham, isto é, para o mais
importante deste projeto conjunto, aliás de todos
os projetos apoiados pelos fundos comunitários do
Portugal 2020: Reforçar a competitividade, tendo como

prioridade o alargamento das capacidades avançadas
de desenvolvimento de produtos e serviços.
A Qualificação e a Inovação das 25 PME envolvidas
foram, a partir do primeiro trimestre de 2018 até ao
momento, uma das grandes apostas da Associação
Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis,
graças ao apoio dos fundos estruturais, neste caso o
FEDER.
O Qualifica Plus foi (e é) a ‘menina dos olhos’ da AECOA
e promete ser um êxito, tendo em conta os seus
indicadores iniciais. E venham mais projetos...

FICHA TÉCNICA
Código: 22/SI/2016
Designação: PROJETOS CONJUNTOS
Qualificação das PME
Programa Operacional: Competitividade e
Internacionalização
Objetivo Temático: OT3 - Reforçar a
Competitividade das PME
Prioridade de Investimento: PI 3.3
Concessão de apoio à criação e ao
alargamento de capacidades avançadas de
desenvolvimento de produtos
e serviços
Tipologia de Intervenção: TI53 Qualificação e Inovação das PME
Localização do Projeto: Norte e Centro
Entidade Promotora: AECOA Associação Empresarial do Concelho
de Oliveira de Azeméis

3

Foto em cima

Aspeto parcial dos participantes neste
encontro.

Foto embaixo

O momento foi aproveitado para a
entrega dos Certificados aos formandos do
Curso de SolidWorks, promovido por esta
Associação. Na foto, para além de vários
participantes, vê-se Sofia Lima, gestora de
Formação da AECOA, e o formador Paulo
Aguiar.
Foto da Pág. 05

Mesa que presidiu o Seminário de
Apresentação e de Imersão do Qualifica
Plus: ao centro o Presidente da Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis, Joaquim
Jorge Ferreira, ladeado à sua direita
pelo Vice-Presidente da AECOA, Manuel
Tavares, e pelo Diretor Executivo desta
Associação, António Pinto Moreira. No uso
da palavra o palestrante, Professor Doutor
Carlos da Costa Gomes.

SEMINÁRIO DE
APRESENTAÇÃO
29 DE MAIO DE 2018

“You can’t do today’s job with yesterday’s
methods and still be in business
tomorrow”
(‘Não consegues fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem e continuar competitivo amanhã’)

- António Pinto Moreira,
citando Nelson Jackson
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O arranque público do Qualifica Plus deu-se em maio
do ano passado. Com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, o Seminário
de Imersão ficou marcado pela conferência “Bio(ética)
e Robotização: o futuro do trabalho” da responsabilidade do Professor Doutor Carlos da Costa Gomes.

“O crescimento da economia portuguesa depende bastante
da capacidade de acrescentar valor, de inovar e de
incorporar mais conteúdo tecnológico aos nossos
produtos, e melhorar as nossas capacidades ao nível
de marketing”. Estas palavras de Manuel Tavares, VicePresidente da AECOA, vieram ao encontro do anteriormente
dito por António Pinto Moreira, Diretor Executivo, na
apresentação do Projeto Conjunto Qualifica Plus. Este
frisou a importância de que se revestem, para o tecido
empresarial nos dias de hoje, a proatividade e o verdadeiro
sentido de empreendedorismo em contexto de Inovação
e Desenvolvimento. “É imperativo valorizar as empresas e o
valor por elas criado, e defender dinâmicas para a economia
e para a criação de emprego, sobretudo de emprego
qualificado”, continuou Manuel Tavares.

O Vice-Presidente aproveitou para anunciar que “novos
projetos estão a ser lançados e outros a ser estudados
e desenvolvidos sempre no intuito de alargar a nossa
área de intervenção e sermos um parceiro efetivo das
empresas, ao serviço da região
e do país”.
Quem se dispôs a ser também um parceiro efetivo no
trabalho que a AECOA está a desenvolver foi Joaquim
Jorge Ferreira.
O edil reconheceu-o e agradeceu, tal como credibilizou
estes encontros como de grande relevância para catapultar
o tecido empresarial do concelho e da região. Alertou,
ainda, para as mudanças e desafios que a sociedade
enfrenta a todos os títulos, em particular as empresas, que
se confrontam diariamente com reptos inovadores, cujas
respostas passam pela aposta na Educação e na Formação
dos recursos humanos, e pela capacidade empreendedora
e inovadora dos nossos empresários. “Importa sermos
contribuintes ativos para responder a esses desafios”,
concluiu.
O Seminário de Divulgação do Qualifica Plus realizou-se
no mezzanine da Cerveja Vadia (empresa do concelho
que produz cerveja artesanal) e contou com cerca de três
dezenas de participantes.
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DIVULGAR E INOVAR
IMAGEM CORPORATIVA
E PRESENÇA NA WEB
qplus.aecoa.pt

Sendo um projeto voltado para a Inovação Organizacional e Gestão,
Economia Digital e TIC, Criação de Marcas e Design, e Qualidade, o
Qualifica Plus primou pela imagem de marca que criou e que está a
ultrapassar as melhores expetativas

Logo nos primeiros meses de 2018 foi criada a imagem corporativa do Projeto
Conjunto Qualifica Plus, por um jovem designer, que tão bem soube captar a
dinâmica, a energia e a força que este programa está a obter, quer junto do
público em geral, quer, particularmente, nas 25 empresas aderentes. Para isso
muito contribuiram as cores quentes e fortes e as letras ‘Q’ e ‘P’ - iniciais da
designação escolhida pela AECOA em jeito de carimbo formatado em design de
perspetiva.
Também no primeiro semestre do ano passado, o Qualifica Plus passou a
marcar presença na internet, sendo criado em maio um microsite (qplus.
aecoa.pt), instalado no website da entidade promotora (www.aecoa.pt). O
acesso a esta plataforma pode ser feito autonomamente, digitando diretamente
no browser qplus.aecoa.pt, ou via página principal da AECOA (www.aecoa.pt),
no link instalado no separador principal.
O módulo QP tem por base uma análise atenta da realidade, obtida através da
realização e recolha direta de informações e vigilância prospetiva e estratégica
do programa. Permite a partilha de conteúdos, em tempo útil, e uma relação
estreita de cooperação entre a AECOA, enquanto entidade promotora do
Qualifica Plus (QP), e os demais agentes, nomeadamente as empresas
aderentes. Por outro lado, apresenta-se como o suporte de excelência para
albergar (online), para memória futura, ferramentas importantes, como o
Guia de Boas Práticas e Práticas Inovadoras, Avaliação, Divulgação e
Disseminação dos Resultados, vídeo final, entre outras.
Não sendo propriamente um website que justifique uma atualização assídua,
online em dezembro de 2018 estavam já nove conteúdos, que representavam
outros tantos artigos, desde o seu arranque em maio de 2018. Até final de
2018, esta plataforma registou um total de 2407 visitas, nas extensões http (720
utilizadores) e https (1687 utilizadores), o que não deixa de ser um número
razoável, face à especificidade da ferramenta.

6

1ª Foto

A imagem corporativa do Qualifica Plus é
já bem conhecida, sobretudo junto dos
parceiros do projeto
2ª Foto

O Qualifica Plus tornou-se uma presença
na web, através do módulo
qplus.aecoa.pt

Gráficos

Dados estatísticos do microsite qplus.aecoa.pt ,
no período entre maio de 2018 e janeiro de 2019
(Fonte: Wordpress)
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SEMINÁRIO DE
ACOMPANHAMENTO
22 DE JANEIRO 2019

Com o projeto em velocidade de cruzeiro, a AECOA promoveu o Seminário de Acompanhamento, previsto nas ações do projeto, logo no
ínicio de 2019. Mais de 62% do investimento das empresas estavam
então concluídos.
Dos 365.925 euros de despesa total elegível para as empresas aderentes, em
janeiro último estavam executados mais de 226 mil euros, isto é, cerca de
62%. Uma taxa significativa se considerarmos os atrasos iniciais reportáveis
à análise da candidatura (submetida em 31 de dezembro de 2016) e fases
subsequentes até à assinatura e submissão do Termo de Aceitação, que foi
formalizado apenas a 13 de dezembro de 2017.
Importa ressalvar que, do conjunto de 16 empresas com Acordo de PréAdesão, três foram consideradas não elegíveis pelo organismo responsável
pela avaliação da candidatura. Até ao Seminário de Apresentação, estavam
com a AECOA neste projeto conjunto 17 participantes com contrato
celebrado, a que se juntaram mais três nessa data. No final de maio de 2018, o
Qualifica Plus já registava 20 empresas aderentes, correspondendo a mais de
81% do investimento total previsto.
No Seminário de Acompanhamento, que aconteceu a 22 de janeiro deste
ano, já estavam definidas as 25 empresas, ou seja, o número total previsto
para adesão a este programa financiado pelos fundos comunitários (COMPETE
2020 | Feder). E mais: Das 25 empresas, sete já fecharam os respetivos
investimentos: 2You, BTL, Imagem Urbana, Iplaz, Metalogonde, Proaz e
Santosom. Duas estão prestes a concluir e sete encontram-se a mais de
metade do caminho. Cinco situam-se abaixo da barreira dos 50% e quatro
ainda não apresentaram quaisquer comprovativos de despesas, não obstante
a AECOA ter conhecimento de que os investimentos estão efetivamente a ser
realizados.
Saliente-se que, enquanto entidade promotora, a AECOA mantém o ritmo
necessário e oportuno no que à coordenação e gestão do projeto diz
respeito: está criada a plataforma qplus.aecoa.pt, elaborada a ferramenta
de diagnóstico para o Estudo de Inovação, executado algum material
gráfico para as diversas ações concretizadas até ao momento, difundidas e
divulgadas informações sobre o Qualifica Plus das mais variadas formas e
elaborado Relatório de Avaliação Intercalar do Projeto, entre outras ações.
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Este encontro, que serviu para análise
e avaliação do estado do Qualifica
Plus, apresentado pelo Diretor
Executivo, António Pinto Moreira,
contou com quase quatro dezenas
de participantes e foi liderado pelo
Presidente da Assembleia Geral da
Associação Empresarial do Concelho
de Oliveira de Azeméis, Casimiro de
Almeida, acompanhado pelo VicePresidente da Direção, Manuel Tavares.
Neste seminário, foi tornado público
um estudo inédito sobre ‘O impacto
do Brexit nas empresas de Oliveira
de Azeméis’, elaborado para a
Associação Empresarial do Concelho
de Oliveira de Azeméis pela empresa
Olivetree Consultores (ver pág 36).

Fotos ao lado

Duas perspetivas da plateia neste encontro, que decorreu
na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em Oliveira
de Azeméis.

Foto embaixo

Mesa que presidiu o Seminário de Acompanhamento. Da
dir.ª para a esq.ª: António Pinto Moreira, Diretor Executivo; Casimiro de Almeida, Presidente da Assembleia Geral;
Manuel Tavares, Vice-Presidente da Direção; José Brandão
de Sousa, da empresa Olivetree Consultores.
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Através do segundo Relatório
Intercalar (dados até dezembro
de 2018) e, posteriormente, com
a apresentação no Seminário de
Acompanhamento (22 de janeiro
de 2019), o ponto de situação dava
conta de algumas informações
úteis para a monitorização do
Projeto Conjunto Qualifica Plus.
A AECOA está satisfeita pelos
resultados até agora obtidos.

AVALIAÇÃO INTERCALAR
SÍNTESE
DEZEMBRO 2018 | JANEIRO 2019

INVESTIMENTO NAS EMPRESAS

Executado

Falta Executar

TIPO DE INVESTIMENTO
Em finais de 2018, início de 2019,
estavam definidas 10 empresas
com investimentos na área dos
Websites e Catálogos Digitais e
outras tantas em Equipamentos
Informáticos e TIC, tendo o projeto
previsto para estas temáticas 15 e 13,
respetivamente.
Cinco participantes apostavam em
ações ao nível da Organização e
Gestão, com despesas em ERP/CRM;
quatro em Design e outras tantas
em Sistemas de Qualidade. Uma
empresa estava a essa data a investir
no Registo de Marca.
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CONSIDERAÇÕES
BREVES
O Projeto Conjunto Qualifica Plus apresenta soluções

FEVEREIRO DE 2019

comuns e coerentes com o objetivo de melhoria da
competitividade de um conjunto de PME por via de
investimentos de reforço das suas Capacidades
Estratégicas e de Gestão, Utilização das TIC, Design e
Criação de Marcas, e Sistemas de Certificação.

O 1.º Pedido a Título de

Reembolso Intercalar
(PTRI) foi submetido a
02 de agosto de 2018.
Englobou um investimento
total de quase 120 mil
euros, ou seja, 30%
sensivelmente do total
previsto.

O 1.º Pedido a Título de
Reembolso Intercalar
(PTRI) obteve o parecer
técnico favorável este
mês de fevereiro de
2019. Não se verificaram
rejeições significativas,
apenas a suspensão
de algumas despesas
individualizáveis (das
empresas), que serão
analisadas posteriormente
pelo IAPMEI, entidade que
superintende este projeto
conjunto.

Em final de dezembro de 2018, o nível de investimento global executado
situava-se nos 62,2%, ou seja 267.876,50 euros já realizados de um total
de 430.500: 47,2% das despesas da AECOA estavam então realizadas
(30.464,32 euros de um total previsto de 64.575 - indivisíveis); 63,9% de
despesas comuns (empresas e entidade promotora) já apresentadas
(executados 11.006,16 de 17.220 euros aprovados - distribuíveis); e 64,9%
executados pelas empresas (individualizáveis), isto é, 226.406,02 euros dos
348.705 euros que o projeto prevê como elegível.

No passado mês de
janeiro, a AECOA
submeteu o 2.º PTRI, cuja
análise está em curso.
A Associação Empresarial
pensa ainda apresentar
um outro Pedido de
Reembolso, em meados
deste ano, ficando
as contas finais para
setembro próximo.
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EMPRESAS ADERENTES
CARATERIZAÇÃO
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

O conjunto das 25 empresas aderentes ao Qualifica
Plus é multissetorial, com predominância de Pequenas Empresas.
O volume de negócios e o número de trabalhadores
registam uma tendência de crescimento no triênio
2015/2017, sendo que a aposta terá de passar pelo
grau de qualificação dos seus colaboradores. Em
termos de inovação, também ainda há muito a fazer.
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O Estudo Diagnóstico de Inovação,
desenvolvido no âmbito das ações
do projeto, dá-nos conta de diversas
variáveis importantes, que possibilitam
a caraterização das 25 empresas que
aderiram ao Qualifica Plus.
Para além desta vertente, o trabalho
permite traçar o panorama em que se
encontram, no conjunto da amostra e de
per si, no que à Inovação diz respeito.
Também uma análise swot e a definição de
estratégias de inovação para as empresas
são fatores relevantes a ter em conta e
que o Diagnóstico de Inovação elaborou.
Com estes dados iniciais catalogados,
posteriormente comparados com os
dados finais, facilmente conseguiremos
depreender a mais-valia do projeto, isto é, a
análise avaliativa ‘antes e depois’.
De reter que a referência temporal do
Diagnóstico de Inovação é o triénio 2015
- 2017 e baseia-se em informações e dados
veiculados pelas próprias empresas, através
da ‘Ferramenta de Diagnóstico’ (inquérito)
que lhes foi fornecida.

EMPRESAS ADERENTES
ANÁLISE SWOT
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

Linhas de Orientação Estratégica:
- Definição de Políticas e execução de Planos de Inovação Organizacional e de Inovação em Marketing
- Procura de parceiros externos (ex.: associações empresariais, consultoras, etc.) para apoio à Inovação
- Desenvolvimento de ações de formação em Inovação para Quadros e Colaboradores internos
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EMPRESAS ADERENTES
CARATERIZAÇÃO
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

1.º Gráfico à esq.ª

O grupo de PME aderentes é multissetorial. O maior peso vai para a Indústria,
seguida do Comércio e Serviços, respetivamente com 60, 24 e 16% do total das
25 empresas.

16%

Setor Atividade

2.º Gráfico à esq.ª

24%

Indústria

60%

serviços

Quase metade das unidades participantes no QUALIFICA PLUS (QP) é
Pequena Empresa, seguindo-se os
segmentos Micro e Médias empresas,
com 36% e 16%, respetivamente.

Comércio

O grupo das 25 apresentou um volume
de negócios um pouco superior a 51
milhões de euros, em 2015, e evolui
favoravelmente até 2017, ano em que
esse valor ultrapassou os 63 milhões. Isto
é, registou-se um aumento englobado
de 23,7%.

16%
36%

Dimensão

Gráfico embaixo

O gráfico evidencia que as empresas
exportadoras têm como destinos
principais os mercados da Europa, quer
os da União Europeia quer os restantes
países do velho continente. Cerca de 1/3
exporta para fora da Europa.

Média

14

57 549

51 058

VOLUME DE NEGÓCIOS

VN16

MERCADOS G
19

Pequena

63 153

Micro

23

48%

VN15

3.º Gráfico à esq.ª

VN17

NACIONAL

EU

EMPRESAS ADERENTES
CARATERIZAÇÃO
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

RH com formação superior
16%

16%
1.º Gráfico à esq.ª

24%

24%

De acordo com as respostas dadas na ‘ferramenta
de diagnóstico’, 16% das empresas do QP não
têm qualquer Quadro com formação superior ao
seu serviço e outras tantas têm mais de 24% de
colaboradores com esse grau de ensino.
Já cerca de 1/4 tem de 1% a 4% de colaboradores
com formação superior; 20% situam-se no escalão
de 5 a 9%; e 24% possuem de 10 a 24% de RH
com essa formação.

20%

0%

1 a 4%

5 a 9%

10 a 24%

25+ %

TOTAL EFETIVOS RH
637

2.º Gráfico à esq.ª

553

583

No triénio em análise, o grupo de PME aderente
aumentou o número de colaboradores num valor
agregado de 15,2% (inferior ao aumento do
volume de negócios, o que resulta num aumento
do valor médio vendas/trabalhador).
Gráfico embaixo

Q P1 5

Q P1 6

GEOGRÁFICOS

De 2016 a 2017, o mercado nacional foi o que teve
maior peso, em termos de volume de negócios,
seguido dos de outros países da Europa, nomeadamente os da União Europeia.

Q P1 7

Principal Mercado

9

9

13%

4% 0%

83%

OUTROS EUROPA

OUTROS

Nacional

UE

Outros Europa

Outros
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EMPRESAS ADERENTES
INOVAÇÃO
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

A Inovação é...
“Implementação de uma nova ou significativamente melhorada solução para a
empresa - novo produto, processo, método organizacional ou de marketing -,
com o objetivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar o desempenho
ou o conhecimento”.
(Norma portuguesa NP 4456:2007 - Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI)
- terminologia e definições das atividades de IDI).

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL
sim

1.º Gráfico à esq.ª

À pergunta ‘se introduziram, ou não’
inovações organizacionais, em três
variáveis - práticas de negócio, tomada
de decisão, relações externas -, maioritariamente o grupo respondeu ‘não’.
O maior défice de inovação verificou-se
ao nível das relações externas com
outras PME ou instituições públicas.

não

14

14

11

11

PRÁTICAS DE NEGÓCIO

TOMADA DE DECISÃO

19

6
RELAÇÕES EXTERNAS
2.º Gráfico à esq.ª

INOVAÇÃO MARKETING
sim

16

não

18

14

18

21

7

11

7

4

EMBALAGEM

TÉCNICAS DE
COMUNICAÇÃO

MÉTODOS DE
DISTRIBUIÇÃO

POLÍTICAS DE
PREÇO

Para aferir o grau de inovação em
termos de Marketing, a questão (afirmativa ou negativa) abordava quatro
variantes: embalagem, técnicas de
comunicação, métodos de distribuição,
políticas de preço.
Também neste âmbito, o coletivo ‘não
inovador’ é maior do que o ‘inovador’.
Onde se identifica maior défice é no
atributo ‘preço’.

EMPRESAS ADERENTES
INOVAÇÃO
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

Produtos

PROPRIEDADE INTELECTUAL
sim

não
Organização

23

25

25

2

0

0

PATENTES

MODELOS

DESIGN
INDUSTRIAL

30
25
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15
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5
0

Processos

17
8
REGISTO DE
MARCA

Benefícios ambientais na Empresa
sim

Inovação

não

Redução
Redução de Redução de Substituição Substituiçãso Reciclagem
material ou energia ou poluição do por materiais por energias
água
CO2
solo
menos
renováveis
poluentes

Marketing

O requisito mínimo para uma
Inovação: O Produto, o Processo,
o Método Organizacional ou de
Marketing têm de ser novos (ou
significativamente melhorados)
para a empresa. Isso inclui
Produtos, Processos e Métodos
em que as empresas são pioneiras
a desenvolver, bem como os que
foram adotados de outras empresas
ou organizações.

1.º Gráfico à esq.ª

Procedimentos para reduzir e mitigar
impactos ambientais
24%

76%

Sim

Verifica-se que das 25 empresas do QP, são poucas as que
se preocupam com os registos de Direito de Propriedade
Inteletual, como patentes, modelos de utilidade e design
industrial; o Registo de Marcas é algo já realizado por 1/3
da amostra.
2.º Gráfico à esq.ª

O grupo de empresas em análise apresenta valores baixos
de inovação, que direta ou indiretamente leve a benefícios
na área ambiental.
3.º Gráfico à esq.ª

Não

Só 1/4 das PME referiu a existência de qualquer procedimento interno para reduzir os impactos ambientais,
nomeadamente auditorias, objetivos de desempenho,
Certificação ISO 14001, etc.
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EMPRESAS ADERENTES
INOVAÇÃO
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

Qual a razão por que as empresas aderentes ao Qualifica Plus não
apostaram na inovação em anos anteriores (2015-2017)?
A maioria justificou a ausência de uma atitude mais ativa e agressiva
em termos de inovação com o facto dos seus mercados/clientes não
fazerem disso uma mais-valia ou uma exigência.

JUSTIFICAÇÃO: BAIXA PROCURA DE
INOVAÇÕES

JUSTIFICAÇÃO: EXISTÊNCIA DE
INOVAÇÕES ANTERIORES

30%

40%
70%

60%

1.º Gráfico em cima à esq.ª

70% das empresas ‘não inovadoras’ consideram que os seus
mercados/clientes não procuram
ou apreciam inovações.
2.º Gráfico em cima à esq.ª

Relevante

Pouco relevante

JUSTIFICAÇÃO: POUCA CONCORRÊNCIA
NO MERCADO

Relevante

Pouco relevante

JUSTIFICAÇÃO: AUSÊNCIA DE
BOAS IDEIAS

20%
40%
60%

80%
Relevante
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40% defendem que já introduziram inovação anteriormente e
que esta é satisfatória para os
mercados em que operam.

1.º Gráfico embaixo à esq.ª

Apenas 20% entende que a pouca
concorrência dos mercados justifica a ausência de inovações.
1.º Gráfico embaixo à esq.ª

Pouco relevante

Relevante

Pouco relevante

A ausência de boas ideias não
é a razão principal aponte pela
maioria das PME do QUALIFICA
PLUS para a sua fraca atividade
em processos de inovação.

EMPRESAS ADERENTES
INOVAÇÃO
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE INOVAÇÃO

Quais os principais obstáculos à Inovação?
A falta de financiamento e de meios internos (económicos e recursos
humanos qualificados), a dificuldade de acesso ao crédito e de
recorrer a apoios públicos e a parceiros externos foram os principais
entraves que as 25 PME do QP encontraram para inovar.

OBSTÁCULO: FALTA DE
FINANCIAMENTO INTERNO

OBSTÁCULO: DIFICULDADE DE ACESSO A
APOIOS PÚBLICOS

1.º Gráfico em cima à dir.ª

Cerca de 3/4 das 25
empresas participantes no
programa consideram a falta
de financiamento/ meios
internos como uma das principais barreiras para investir
na Inovação.

77%

2.º Gráfico em cima à dir.ª

85% das empresas do QP
relevam a dificuldade de
acesso a apoios e incentivos
públicos como um handicap
à Inovação.

15%

23%

Relevante

Pouco relevante

OBSTÁCULO: AUSÊNCIA DE PARCEIROS
PARA APOIO

1.º Gráfico embaixo à dir.ª

Também a falta de parceiros
é um dos obstáculos defendidos pelos 25 intervenientes.

85%
Relevante

OBSTÁCULO: FALTA DE PESSOAL
QUALIFICADO

23%

38%
62%

77%

2.º Gráfico embaixo à dir.ª

Ainda são muitas as empresas que assumem a falta de
pessoal qualificado como
um entrave para desenvolver
atividades inovadoras.

Relevante

Pouco relevante

Pouco relevante

Relevante

Pouco relevante
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BTL
EMPRESAS ADERENTES
PERFIL

Oliveira de Azeméis
Investimento no âmbito
do Qualifica Plus:
Software de simulação
para engenharia e TIC

QUALIFICA PLUS | 25 EMPRESAS DO NORTE E CENTRO DO PAÍS

2YOU
Vila Nova de Gaia

Investimento
no âmbito do
QUALIFICA
PLUS: TIC

A empresa 2You – Comunicação, Média e Eventos está
na vanguarda do seu setor que, por si só, já é um setor
que aposta nas últimas novidades em matéria de vídeo e
áudio.
Dedica-se à transmissão de eventos para internet (Live
Streaming Video), Comunicação áudio e vídeo entre
diferentes locais em tempo real (Streaming Interativo),
realização de vídeo multicameras (Realização Live), bem
como à Fotografia/ Vídeo 360º - nova dimensão na
apresentação e divulgação de um espaço, serviço ou
produto –, cobertura fotográfica de todo o tipo de eventos
e fotografia de produto ou institucional, produção em 3D
(captação e realização de filmes em estereoscopia), entre
vários outros serviços e atividades.
Com reconhecimento conquistado ao longo do tempo,
a 2You tem uma gama vasta de clientes, entre quais se
destacam algumas empresas de renome, como centros
na área da Saúde, agências de viagens, canais televisivos
e da web, Sonae, Barbot, Fundação Manuel Francisco
dos Santos, etc., tendo já realizado muitos trabalhos
de destaque em eventos nacionais e internacionais
importantes.
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Em 1979 é constituída a empresa Bastos, Tavares &
Lopes, Ld.ª, a génese da BTL – Indústrias Metalúrgicas,
S.A., que nasceu em dezembro de 1990, após a maior
reestruturação de sempre da empresa-mãe. Esta nova fase
surge oito anos depois de significativos investimentos, com
a construção de novas e modelares instalações.
A implantação no mercado foi rápida. As necessidades
impostas por este levam a mais investimentos em 1998,
com ampliação das instalações fabris e aquisição de
novos equipamentos.
Detentora de uma significativa parte do mercado,
atualmente a BTL aposta na investigação e no
desenvolvimento, na inovação e na qualidade, na formação
dos seus recursos humanos e nas relações de excelência,
que não dispensa criar com o seu público-clientes,
colaboradores, fornecedores e demais intervenientes.
A operar numa área de 18.000 m2, metade da qual
coberta, trabalha para setores diversos, que vão desde a
área Alimentar, Química e Farmacêutica à Petroquímica,
Plásticos, Papel e Ambiente, passando pela Biotecnologia e
Nanotecnologia, etc.. Os seus reservatórios, equipamentos
de pressão, tanques de armazenagem e tantos outros
equipamentos com milhares de metros cúbicos de
capacidade são patenteados pelo Sistema de Gestão da
Qualidade (NP EN ISO 9001:2015), certificado pela APCER
em 2003. Este SGQ aplica-se não só ao fabrico, como à
conceção, montagem e assistência técnica de produtos
metalomecânicos de caldeiraria e derivados, bem como a
instalações com soluções inovadoras para automação e
controle de processos industriais.
A política estratégica de gestão da BTL preconiza
valores, como a excelência, a qualidade, a inovação,
o profissionalismo, a competência, a integridade,
a confiança, a transparência, a dignificação e o
reconhecimento, a sustentabilidade económica e a
defesa ambiental.
No presente, à luz do passado, o futuro da BTL
desenha-se promissor com uma aposta contínua no
empreendedorismo e inovação.

CARAVELA

COOL GRAY

Oliveira de Azeméis

Oliveira de Azeméis

Investimento
no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Website,
Registo de Marca
(‘Nosvela’) e TIC.

No início da década de 80, Manuel Valente Marques,
fundador do grupo Caçarola, interessou-se pelo setor do
café, devido às relações comerciais e contatos mantidos
com alguns países de África, e resolveu criar uma
torrefação.
Em 1991 é constituída a empresa Caravela – Torrefecção
de Cafés, Ld.ª, sociedade composta por Valente Marques
e pelos seus três filhos, António, Manuel e Paulo Marques.
O primeiro lote de café foi o ‘Especial’, cujo logotipo é
uma mulher negra levando à cabeça um cesto de café,
devido precisamente à ligação do seu fundador com esse
continente.
Novos lotes surgiram, como ‘Supremo’, ‘Atlântico’ e
‘Restauração’, direcionados para a hotelaria/restauração;
e ‘Bar’ e ‘Galeão’, vocacionados para o mercado grossista,
retalhista e grandes superfícies.
Em 2018, a empresa resolve inovar e aposta na produção
de cápsulas de café compatíveis com máquinas
nespresso, vendidas sob a marca ‘Nosvela’. O objetivo é
“continuar a crescer e a merecer a confiança dos clientes da
hotelaria e restauração, e conquistar o mercado familiar (em
crescimento), através dos canais próprios de distribuição”.
Empresa exportadora desde 2005, o Café Caravela
chega já ao Luxemburgo, à Alemanha, à França, à
Inglaterra e a Angola.

Investimento no âmbito
do QUALIFICA PLUS:
Software de Gestão

A Cool Gray dedica-se à conceção, produção e
comercialização de calçado de conforto e ocupacional.
Foi constituída em 1999, na altura sob a denominação
de Bastifil – Sociedade de Calçado, Lda, como uma empresa
industrial, inserida num dos mais importantes clusters de
calçados europeus: a área de São João da Madeira.
Inicialmente especializada na produção de sapatos de
couro para o mercado ibérico, adquiriu gradualmente
conhecimentos de fabricação e desenvolvimento de
produtos, compras, marketing e atividades comerciais
internacionais.
Em 2012, a empresa iniciou um ambicioso plano de
investimento de três anos, com uma aposta relevante
em máquinas de última geração, elevando os níveis
de flexibilidade e qualidade da produção. Este também
incluiu um aumento necessário da planta de produção,
incrementando a capacidade produtiva em mais de
30%. Este processo foi concluído no final de 2015, com
a inauguração de um novo armazém e edifício de
escritórios.
Em 2016, incorporou por fusão a sua empresa participada
a 100% denominada Cool Gray Ld.ª – esta de cariz
comercial dedicada ao comércio por grosso de calçado
nos mercados internacionais –, adotou de imediato a
sua denominação social e passou a desenvolver ambas
as atividades em simultâneo: Fabricação de calçado e
comércio por grosso de calçado.
Atualmente, a Cool Gray opera nos mercados globais
de calçado e gere uma capacidade de produção diária
superior a 1.000 pares de sapatos, que são exportados
para mais de 70 países em todo o mundo.
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FACYLAR
EMPRESAS ADERENTES
PERFIL

Santa Maria da Feira
Investimento no
âmbito do QUALIFICA
PLUS: Website e
Catálogo Digital, novas
Coleções e TIC

QUALIFICA PLUS | 25 EMPRESAS DO NORTE E CENTRO DO PAÍS

IBERO MASSA FLORESTAL
Oliveira de Azeméis

Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Dinamização e Registo de
Marca, e Certificação

Quando a Ibero Massa Florestal, Ld.ª foi criada em 2010,
nasceu também um compromisso com o Ambiente. O
dinamismo, a inovação tecnológica e as preocupações
com um processo e um produto 100% ecológico fazem
desta equipa um modelo de sucesso.
A Ibero Massa Florestal (IMF) é uma empresa pioneira
na produção e comercialização de biocarvão para
utilização doméstica e profissional. Para isso, aposta
numa alternativa segura, tecnologicamente avançada
e ecologicamente viável, que respeita os direitos
dos trabalhadores e das comunidades envolventes,
utilizando madeiras de espécies invasoras, provenientes
de fontes de produção certificada.
“O nosso carvão é novo e diferente. É um carvão mais limpo,
com ‘zero toxinas, fumos e detritos’. É um carvão 100%
ecológico, produzido de forma sustentável. É, portanto, mais
do que um bem de consumo genérico; é um produto que
nasce de preocupações humanas e ambientais”.
Sendo pioneira no mercado ibérico na produção deste
tipo de carvão para uso doméstico e em churrasqueiras
profissionais, a IMF é a única empresa produtora de
carvão vegetal certificada pelo FSC, PEFC e DINPlus em
Portugal.
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A Facylar – Utilidades para o Lar foi fundada a 31 de
janeiro de 2006 com o objetivo de comercialização de
tapeçarias e têxteis lar.
É uma empresa jovem, que se orgulha de ter já uma
carteira de clientes considerável, na qual se destacam
alguns grupos da grande distribuição.
Na sua curta história, solidificou relações com todos os
clientes, graças à sua filosofia, que defende a parceria e a
confiança como valores fundamentais para ultrapassar as
dificuldades da atual dinâmica de mercado.
Preocupa-se permanentemente em oferecer
produtos atrativos de elevada qualidade e a preços
competitivos, estando particularmente atenta a ofertas
de stocks a bom preço, quer nacionais, quer importados.
O relacionamento que estabelece com os clientes
ultrapassa largamente a simples relação de compra/
venda. Habitualmente são definidas estratégias conjuntas
segundo os objetivos do público-alvo, esforçando-se
para que todos sejam alcançados, com qualidade, rigor
e seriedade, cumprindo escrupulosamente os prazos
acordados.
A Facylar tem capacidade para promover ações de
primeiro preço, de rotação e gestão de stocks, enquanto
empresa de referência na comercialização de tapeçarias
e artigos para o lar.

IEME

IMAGEM URBANA

Valongo

Espinho
Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS: Website,
sistema de gestão de
conteúdos com versão
responsiva e ferramentas
SEO

A IEME foi fundada em 1988. Trata-se de uma empresa
que se dedica ao fabrico, manutenção e assistência a
motores e máquinas elétricas.
Com cerca de 2000 m2 de área, bem localizados e com
excelentes quadros técnicos e nível de equipamentos,
a IEME tem-se evidenciado no competitivo mercado da
manutenção industrial.
Com uma vasta e diversificada carteira de clientes, presta
serviço a todo o tipo de organizações que possuam
sistemas motorizados e máquinas elétricas. Motores de
baixa e média tensão, motores de corrente contínua,
motores de velocidade variável, grupos geradores,
compressores, alternadores são alguns exemplos
de equipamentos em que a esta empresa oferece
assistência técnica.
Na área do fabrico, tem capacidade de executar uma
gama muito variada de produtos, nomeadamente
motores de duas velocidades, motores com duas pontas
de veio, motores com freio, com voltagens diferenciadas,
com acoplamentos e veios especiais entre vários outros.
Intervindo praticamente em todos os setores da
indústria nacional, desde os têxteis à produção e
utilização de energia, passando pela construção ou pela
indústria naval, a IEME tem procurado solidificar a sua
posição no mercado ao apostar na aquisição de novos
equipamentos, dotando a organização de maior e
melhor capacidade técnica e produtiva, e, sobretudo, na
qualificação dos seus colaboradores e no reforço da
qualidade dos seus serviços.
Continuadamente à procura da melhoria e da inovação,
a empresa tem como princípios orientadores o
rigor profissional, a flexibilidade, a segurança e a
capacidade técnica.

Investimento no
âmbito do QUALIFICA
PLUS: Sistema de
Qualidade e Website
com plataforma CRM

A Imagem Urbana é especializada em inspeções e
análises técnicas de edifícios, bem como em soluções
de eficiência energética.
Fundada em 2008 em Santa Maria da Feira, atualmente
está sediada em Espinho.
Iniciou a sua atividade com medições acústicas e, em
2009, foi das primeiras empresas do país a realizar
certificados energéticos.
Hoje, a Imagem Urbana é uma empresa certificada e
acreditada em várias áreas, que abrange vários tipos
de serviços. Desde 2008, realiza medições acústicas
e, em 2009, iniciou a Certificação Energética e
Projetos Térmicos. Já em 2015, qualificou-se na área
de Avaliação de Imóveis e, em 2017, arrancou com as
Inspeções de Gás com acreditação pelo IPAC, análise
de projetos de gás, Auditorias Energéticas e Projetos de
Avac.
Com uma grande vocação para a eficiência energética
ligada à construção de edifícios, a Imagem Urbana
procura não apenas responder aos requisitos legais e
normativos, mas sobretudo pretende ajudar os clientes
a usufruir confortavelmente dos seus imóveis (edifícios
ou fração), usando os recursos de forma mais eficiente
possível.
Esta empresa conta com engenheiros qualificados, com
vasta experiência, certificados pela ADENE e DGEG,
para garantir um serviço confiável e com qualidade.
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IPLAZ
EMPRESAS ADERENTES
PERFIL

Oliveira de Azeméis
Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Novo website com Catálogo
Digital e Estudo de Diagnóstico
para Organização Logística

QUALIFICA PLUS | 25 EMPRESAS DO NORTE E CENTRO DO PAÍS

LIDARCO
Oliveira de Azeméis
Investimento no âmbito
do QUALIFICA PLUS:
Software de Gestão

Com o objetivo inicial de responder a necessidades de
costura de duas empresas, o Calçado Lydo e a Zarco,
em 1991 foi fundada a Lidarco, herdando uma junção
das designações das empresas de cada um dos sócios.
Desfeita a sociedade, por opção dos sócios, inicia-se um
processo de procura de mercado adequado.
Com ambição permanente para o calçado de qualidade,
a exportação representou sempre a esmagadora maioria
da produção. Os mercados francês, belga e italiano
estiveram sempre na mira da Lidarco e mantêm uma
forte presença nos atuais valores de exportação da
empresa.
O crescimento deu-se em qualidade e em quantidade.
A aposta na formação contínua da equipa e no
crescimento gradual e sustentado trouxe os seus
resultados. Hoje, a empresa conta com uma equipa de
33 pessoas altamente motivadas com as quais serve
clientes nas gamas mais elevadas do mercado. Mantém
parcerias de negócio há mais de 25 anos com alguns
dos seus clientes e continua a apostar na qualidade do
produto para fidelizar os que vão surgindo.
“Contamos que, nos próximos anos, a produção cresça,
acompanhando o ritmo dos mercados das gamas em que
nos posicionamos, ou seja, trabalhamos diariamente para
consolidar a presença da nossa produção nas gamas mais
elevadas”.
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A IPLAZ foi constituída em novembro de 1978 e iniciou a
atividade com uma estrutura corporativa de sociedade por
quotas, assumindo-se atualmente como uma sociedade
anónima.
Mais tarde, verificaram-se mudanças a nível da estrutura
da gerência e registou-se um crescimento sustentado. É
ampliada a área de produção (de 2400m2 para 4500m2)
e a capacidade produtiva, com o aumento do número
de máquinas de injeção de três iniciais para 24, desde as
80 às 3200 toneladas.
No âmbito da injeção plástica, dedica-se a vários setores,
maioritariamente puericultura, agricultura, decoração,
setor automóvel e eletrodomésticos. Possui serviço de
transporte e armazenamento.
Inicialmente mais voltada para o mercado nacional, desde
logo percebeu a necessidade de reverter a situação, o
que tem conseguido, graças ao reforço do parque de
máquinas e dos recursos humanos, e implementação
de sistemas de melhoria contínua. Estas mais-valias
têm viabilizado, igualmente, o aumento do volume
de vendas, maior rentabilidade e sustentabilidade
económica.
“Atingir um posicionamento de excelência no mercado,
sendo reconhecida como uma das maiores referências
mundiais na fabricação de artigos plásticos” é a base da
visão empresarial da IPLAZ, que norteia a sua atuação
à luz de valores como a honestidade, sustentabilidade,
responsabilidade social, excelência, inovação, talento,
experiência, know-how e orientação para o cliente e para
as pessoas.

M. CHOUPEIRO
Oliveira de Azeméis

MATIAS & NEVES
Santa Maria da Feira

Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Sistemas de Gestão da
Qualidade e de Segurança e
Saúde no Trabalho; e TIC

Investimento
no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Catálogo Digital,
e programação e
implementação
do Sistema de
apresentação
dinâmica

A Moldes Choupeiro foi fundada no dia 01 de janeiro
de 1998, em Travanca, Oliveira de Azeméis. Começou
como um pequeno negócio, em modestas instalações,
com apenas uma área de 60 m2 e com somente três
funcionários, incluindo o seu fundador.
Com o aumento do volume de negócios e para
satisfazer as necessidades dos clientes, em 2012, a
empresa mudou-se para novas instalações, na Zona
Industrial de Loureiro, Oliveira de Azeméis.
Atualmente, conta com 17 funcionários, distribuídos por
vários departamentos, e com uma área de produção
de 800 m2.
A experiência e o know how da equipa, associados à
tecnologia de referência, permitem à M. Choupeiro
conceber e realizar qualquer tipo de moldes para injeção
de plásticos, garantindo os padrões de qualidade
exigidos por cada um dos seus clientes.
Qualidade, cumprimento de prazos e honestidade
sempre foram e continuam a ser as bases primordiais e
constantes, que têm contribuído para o desenvolvimento
sustentado da competitividade desta empresa, agora com
chancela MCMoulds, uma marca... que marca a diferença.

A Matias & Neves, Ld.ª é uma empresa familiar com
mais de duas décadas de existência.
Desde a sua génese, esta empresa de Santa Maria da
Feira está voltada para a produção, transformação e
exportação de rolhas de cortiça.
Sob os alicerces da experiência da primeira geração,
a Matias & Neves é especializada em rolhas para
os mais diversos usos, como por exemplo bebidas
espirituosas, produtos alimentares especiais, cosméticos,
farmacêuticos e para todo o tipo de frascos que
necessitem o melhor produto, 100% natural.
Num mundo em contínua mudança, a nova geração,
jovem e dinâmica, procura dar resposta à constante
evolução dos mercados e às exigências dos seus clientes,
sempre na busca da melhor solução.
Com um espírito e uma visão inovadores, trabalha com
a cortiça - produto amigo do ambiente de qualidade
excecional - e direciona-a para aos mais diversos
artigos, procurando dar resposta a todas as áreas, como
decoração, imobiliário, utensílios, entre tantas outras…
que só a imaginação pode alcançar.
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METALOGONDE
EMPRESAS ADERENTES
PERFIL
QUALIFICA PLUS | 25 EMPRESAS DO NORTE E CENTRO DO PAÍS

Oliveira de Azeméis
Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Certificação: Transição para a
norma NP EN ISO 9001:2015.
Software de Gestão e TIC.
Plataforma da web

NATRATER
Marinha Grande
Investimento no âmbito
do QUALIFICA PLUS:
Software - Solução
SolidWork

A Natrater - Normalização de Acessórios e Tratamentos
Térmicos, Ld.ª foi fundada em 1981.
A empresa dedica-se ao fabrico de acessórios para
moldes e maquinaria, produzindo inclusive peças por
desenho. Norteando-se pela fidelização, qualidade,
experiência e rigor, a Natrater presta serviços de
torneamento, retificação e tratamentos térmicos, para
além de fabricar e disponibilizar uma linha de acessórios
normalizados.
Com uma equipa recheada de profissionais com muitos
anos de experiência e de casa, trabalha diariamente para
oferecer o melhor aos clientes, com controlos sucessivos
após fabricação, assegurando desta forma o rigor e a
qualidade dos serviços prestados a preços competitivos e
com prazos de entrega fiáveis.
A Natrater orgulha-se do seu percurso de quase quatro
décadas, baseado nos sucessivos avanços informáticos e
tecnológicos, e na contínua formação, de olhos postos no
futuro e utilizando os métodos de fabricação mais atuais e
inovadores.
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A Metalogonde é uma empresa de base tecnológica
que se dedica ao desenvolvimento e construção
metalomecânica de equipamentos em aço inoxidável
e em aço ao carbono, desenvolvendo a sua atividade
produtiva em duas vertentes:
- Desenvolvimento, fabrico, montagem e assistência
técnica de equipamentos com a sua marca industrial
e comercial própria “Metalogonde”, destinados
principalmente às Indústrias de transformação e
manipulação de matérias-primas a granel (indústrias
Alimentar, Farmacêutica, Química, Plásticos, Cimenteira,
Fundições, Adubos, etc.). Tratam-se essencialmente de
Equipamentos e Instalações completas de Armazenagem,
Doseamento, Pesagem, Transporte e Processamento de
todo o tipo de matérias-primas sólidas e líquidas a granel,
englobando Silos, Tanques, Estações para descarga de
sacos e big-bags, Transportadores e Doseadores tipo
sem-fim, Balanças de processo, Sistemas de Transporte
Pneumático em pressão e sob vácuo, Válvulas Rotativas,
Válvulas de Desvio, Sistemas de Despoeiramento,
Reatores, Dispersores, Misturadores, Destiladores,
etc., assim como todos os trabalhos de Eletricidade,
Pneumática e Automação industrial associados a estas
Instalações.
- Construção metalomecânica em aço inoxidável,
em aço ao carbono ou em outras ligas de itens
especificados diretamente pelos seus clientes
e parceiros, normalmente outras indústrias
metalomecânicas, empresas de engenharia ou
utilizadores finais.
A Metalogonde concede, também, apoio ao nível
da elaboração do projeto de construção destes
equipamentos.

PROAZ

QUADTEL

Oliveira de Azeméis

Valongo
Investimento no âmbito
do QUALIFICA PLUS:
Software de Gestão e TIC

A PROAZ foi criada em 1995, tendo como principal foco as
necessidades dos fabricantes de moldes no âmbito de
serviços técnicos e de desenvolvimento de projetos.
Com total capacidade para elaborar todos os processos
necessários ao fabrico de moldes - desde a conceção ao
produto final -, apresenta soluções rápidas e eficazes,
aliadas ao Sistema de Gestão de Qualidade ISO
9001:2015.
A empresa é constituída pelos departamentos técnico
e comercial, e conta com a experiência e qualificação
de recursos técnicos e humanos, e a consolidação da
relação com empresas especializadas na fabricação de
moldes de injeção para poder aconselhar as melhores
soluções e satisfazer todas as necessidades dos clientes.
O departamento técnico possui uma equipa experiente
e altamente especializada, que conjuga a mais
avançada tecnologia para projetar, desenhar e modelar
com a garantia de eficiência e qualidade; o comercial
disponibiliza um atendimento personalizado, que
acompanha permanentemente as encomendas dos
clientes: periodicamente fornece relatórios de progresso
dos moldes em fabrico aos clientes para avaliação da
execução do molde.
O controlo constante de todos os processos de
produção, através da elaboração das respetivas
provas, acompanhado da fluidez nas comunicações,
é fundamental para a total garantia de cumprimento
dos prazos de entrega. Este é, entre outros fatores
estratégicos, o garante da melhor relação entre
qualidade, preço e prazo de entrega.

Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Software de Gestão
Integrada, Certificação de
Qualidade e TIC

A Quadtel - Montagens Elétricas, Ld.ª foi fundada em
2003 e surgiu do desafio lançado aos seus três sócios atuais
pela direção da empresa Adira Máquinas e Ferramentas S.A.,
onde trabalhavam: criar uma unidade empresarial que
satisfizesse as necessidades de mão de obra especializada
no setor da montagem e eletrificação industrial da Adira.
A Quadtel especializou-se no fabrico de quadros elétricos
para os mais diversos fins, destacando-se os de automação
(indústria) e distribuição (setor terciário/residencial).
No desenvolvimento da atividade, tornou-se importante
a criação de um departamento de venda de material
elétrico, através da representação e distribuição de algumas
marcas. Para dar resposta às necessidades do mercado, a
empresa criou também um departamento especializado
em eletrificação de máquinas industriais.
A evolução foi gradual e sustentada, desde o pequeno
espaço inicial de 30m2 em Vila Nova de Gaia e os seus três
colaboradores, até aos dias de hoje, localizando-se agora no
Parque Industrial de Alfena, em edifício próprio de 1200m2
de área coberta e 1000 m2 descoberta, e mais de sete
dezenas de colaboradores. Tudo isto foi possível graças
à conquista de novos clientes e à exploração de novos
mercados.
A equipa é jovem, dinâmica e com enorme potencial de
crescimento. Tem como principal objetivo a satisfação e a
fidelização dos clientes. Para isso, a estratégia orientadora
da Quadtel passa pela capacidade de resposta rápida,
a contínua formação dos colaboradores, as parcerias
com os fornecedores, os preços competitivos e,
principalmente, a constante procura da satisfação dos
clientes e a melhoria das práticas existentes.
“Em termos futuros, queremos consolidar a nossa posição no
mercado, defendendo os princípios orientadores, certos que
estes definem uma estratégia de desenvolvimento estruturada e
diferente da restante concorrência”.
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RAFLINE
EMPRESAS ADERENTES
PERFIL
QUALIFICA PLUS | 25 EMPRESAS DO NORTE E CENTRO DO PAÍS

Vale de Cambra
Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Website com versão
responsiva (quatro idiomas)
e Consultoria em Marketing
Digital

RED
Maia
Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Loja online com sistema de
gestão de conteúdos, versão
responsiva (dispositivos
móveis) e ferramentas SEO

A RED - Relvados e Equipamentos Desportivos Ld.ª foi
constituída em 1989. Desde então tem crescido de forma
sustentada e tornou-se numa das principais empresas
do setor, mantendo-se independente. Distingue-se
por oferecer um conjunto completo de serviços na
sua área, desde projetos paisagísticos e de redes de
rega, construção e manutenção de espaços verdes e
relvados desportivos, e comercialização de produtos e
equipamentos especializados para manutenção. Assegura
também o serviço de assistência pós-venda destes
equipamentos.
A empresa é líder no mercado dos relvados desportivos
naturais, contando na sua lista de clientes com os
principais clubes portugueses, bem como a Federação
Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal.
A sua atividade cobre todo o país, incluindo as Regiões
Autónomas da Madeira e dos Açores.
A Certificação do Sistema de Qualidade da empresa,
renovada em 2017, segundo a Norma ISO 9001:2015, veio
reforçar a garantia de qualidade e de cumprimento de
prazos que sempre tem oferecido aos seus clientes.

28

A Rafline é uma empresa que se dedica à prestação de
serviços de manutenção e montagem de equipamentos
industriais e ilhas robotizadas, assim como à
respetiva comercialização, com especial enfoque no
desenvolvimento de linhas completas de produção,
nomeadamente linhas de enchimento para a indústria
alimentar e de bebidas, transportando e montando
máquinas até 100 toneladas.
Trabalha transversalmente para todo mundo com as
maiores empresas de distribuição, que possuem as mais
avançadas linhas de produção, com as consequentes
necessidades muito específicas das empresas com esta
dimensão industrial e produtiva.
A fiabilidade, eficácia e o rigor das soluções
apresentadas pela Rafline são de extrema importância
para os clientes. Os seus técnicos têm uma experiência
acumulada de mais de 20 anos no setor, o que permite
o estabelecimento de metodologias de trabalho eficazes
e com capacidade de criar e implementar linhas de
montagem, altamente funcionais, duradouras e que
possibilitam ganhos de produtividade e desempenho
dos processos produtivos.
Efetivamente, esta empresa disponibiliza uma equipa
de técnicos especializados, com elevado nível de
qualificação e de experiência, apoiada pelos mais
avançados meios tecnológicos, dispostos em dois
pavilhões com um total de 1600 m2, o que garante a
máxima qualidade nos serviços prestados.
A Rafline rege-se por princípios de seriedade, confiança,
profissionalismo e responsabilidade, comprometendose a cumprir os prazos estabelecidos com a competência
exigida no desenvolvimento de soluções desta natureza.
Trata-se de uma empresa altamente orientada para
o cliente, sendo sempre o seu objetivo a sua elevada
satisfação.

SANTOSOM
Ovar

RUI REBELO
Investimento no
âmbito do QUALIFICA
PLUS: Website com
plataforma para loja
online

Oliveira de Azeméis

Investimento
no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
TIC

Quando criaram a Santosom, os seus responsáveis
estavam longe de imaginar onde a empresa iria chegar
e, embora tenham a consciência que ainda falta muito
caminho a percorrer, confessam-se “muito contentes” com
o que fizeram.
“Sempre que pensamos num novo projeto pomos a mesma
vontade do primeiro. A ambição não diminuiu, pelo
contrário. Definimos e redefinimos metas de forma a
estarmos permanentemente em busca de novos objetivos.
Sempre com a mesma determinação. Tivemos a sorte de
nos rodearmos de pessoas que nos ajudaram a crescer, a
vencer obstáculos e a valorizar o que alcançámos. Cada vez
mais investimos na formação dos nossos de forma a estarem
preparados para cada nova etapa”.
Diariamente, a Santosom lança novos produtos, sempre
focada na procura da inovação. Desafia a cada projeto
o rigor, a atenção e o detalhe. A sua equipa está
consciente que o crescimento também é determinado
pela capacidade de fazer diferente, até porque
“queremos crescer”.
“Queremos ser capazes de agir de forma veloz, assegurando
as melhores soluções para cada produto. Estamos mais
experientes e mais maduros, as nossas caixas estão nos
cinco continentes e cada vez em mais países. Temos a
responsabilidade de trabalhar com e para os melhores e
mais exigentes, sempre com o objetivo de os surpreender”.
A prioridade da empresa é fazer mais. Todos os dias
trabalha no sentido de conhecer melhor as necessidades
dos clientes. “São eles o nosso foco”, defendem os seus
responsáveis.

A Rui Rebelo, Ld.ª nasceu em 1998, primeiro a título
individual e, mais tarde, como sociedade.
A empresa dedica-se à comercialização de produtos
alimentares, sob a marca Serial®, uma patente que tem
conseguido granjear muitos fãs e clientes. Esta diferenciase pela qualidade e variedade dos artigos que seleciona
criteriosamente e que põe à disposição de um público
cada vez mais exigente, numa excelente oferta durante
todo o ano.
O know how e experiência do seu fundador tornam-se, de
igual modo, uma mais-valia para a empresa, que direciona
a seu foco para a área da doçaria e, em conjunto com
parceiros especializados, apresenta uma vasta gama
do melhor que se faz por este nosso Portugal, tudo
embalado sob a égide já reconhecida de Serial®.
“Trabalho há mais de duas décadas neste setor, o que
me dá algum conhecimento sobre o que é necessário e
melhor para satisfazer o alto padrão de qualidade que este
mercado me exige. E procuro também encontrar os melhores
fornecedores, que muitas vezes estão em empresas
mais pequenas, muitas delas familiares, com produtos
interessantes e de grande qualidade e excelência”.
Mas desengane-se aquele que pressupõe ser esta uma
pequena indústria caseira de produtos típicos de
Portugal. A empresa de Rui Rebelo já ultrapassa em muito
as fronteiras do mercado nacional, com a exportação a
merecer as melhores atenções da gerência, que assume
como principais mercados o Canadá, os Estados Unidos
da América, a França, a Suíça, o Luxemburgo e o
Reino Unido; ocasionalmente ocorrem vendas também
para outros países da Europa central e da África,
nomeadamente Angola.
“Continuamos a desenvolver novas ideias e conceitos,
que nos deixam com boas expetativas quanto ao futuro.
Obviamente que para podermos ambicionar o futuro,
teremos de trabalhar devidamente o presente”.
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VILACELOS
EMPRESAS ADERENTES
PERFIL

Barcelos
Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Implementação e
Certificação de Gestão
Integrado QAS

QUALIFICA PLUS | 25 EMPRESAS DO NORTE E CENTRO DO PAÍS

SSS

S. João da Madeira
Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Sistema de Gestão, Registo
de Marca e imagem
institucional, Website e
Catálogo Digital

A SSS (Silva Santos & Silva Ld.ª) localiza-se na Zona
Industrial das Travessas, em S. João da Madeira. Tratase de uma empresa que se dedica ao comércio de
peles acabadas, maioritariamente para calçado e
marroquinaria.
Com quase quatro décadas de experiência, é uma
referência no setor e diferencia-se pela oferta vasta e
diversificada de peles de origem, essencialmente italiana,
que a SSS vende também em pequenas quantidades.
O convite para visitar o espaço e despertar os seus
sentidos é desde logo feito pelos seus responsáveis, um
espaço com mais de 1500 m2 de instalações, onde
é possível sentir o cheiro incomparável das peles,
experienciar as diversas texturas e deixar que o seu
olhar se perca entre as diferentes paletas de cores de
cada pacote exposto.
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O Grupo Vilacelos tem como principal atividade o setor
da construção. As suas empresas estão direcionadas
para as áreas da construção civil e obras públicas,
promoção e imediação imobiliária.
Nesta área de negócio desde 1986, a Vilacelos reúne
todas as condições e know how para responder às
necessidades do setor e está habilitada com classe
8 de alvará, o que lhe permite executar obras até
16.600.000€.
No seu portfólio, contam-se as mais diversas obras,
nomeadamente nas áreas habitacional, industrial, de
serviços e ensino, transmitindo aos seus clientes uma
confiança total nos produtos que constrói.
A experiência de mais de três décadas de atividade e a
garantia de um trabalho com qualidade permitiram à
Vilacelos um crescimento sustentável e consolidado, o
que faz dela uma empresa competitiva e em expansão,
com projetos além-fronteiras.
De salientar que, em função dos resultados qualitativos
e quantitativos do grupo, a Vilacelos venceu, em 1997,
o Prémio INH (Instituto Nacional de Habitação) para
Promoção Municipal, foi distinguida com o estatuto
de PME Líder nos anos de 2011, 2014, 2015 e 2016, e
recebeu a chancela Top Exporta 2017, como uma das
1946 melhores empresas exportadoras portuguesas.
Nesta estratégia de internacionalização, a Vilacelos
constituiu uma sucursal em Cabo Verde e, atualmente,
dispõe de vários projetos nas diversas ilhas do
arquipélago.

VOGAIS OPACAS

VITOR PINTO

S. João da Madeira

Paços de Ferreira

Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Website, catálogo digital e video
promocional

A empresa Vogais Opacas é a detentora da marca DAM. E
quando se fala da DAM… fala-se sobre design, artesanato
e mobiliário. Fala-se sobre produtos que contam
histórias.
A DAM tem produtos de elevada qualidade, orientados
a distribuidores, retalhistas e designers de interiores,
que desenvolvem projetos de hotelaria, corporativos e
residenciais pelo mundo.
Entre tradição e modernidade, a empresa combina
técnicas tradicionais e materiais com desenho criativo.
Apela às emoções, simplicidade e qualidade de vida. A
cultura portuguesa e as coisas banais do dia a dia são a
inspiração. Desta forma, a marca renova um património
coletivo que continua genuíno, construindo a ponte entre
cultura e economia.
Fundada em 2013, a Vogais Opacas vende produtos para
cadeias hoteleiras de luxo, nomeadamente os hotéis
Sheraton e Marriott, e também para ambientes de trabalho
de corporações multinacionais, como a Google e o Survey
Monkey.
Atualmente, a DAM é uma marca conhecida
internacionalmente e exporta para 14 países.

Investimento no âmbito do
QUALIFICA PLUS:
Website com versão responsiva
para dispositivos móveis e
ferramentas SEO

A Vítor Pinto, Mobiliário – agora também conhecida
pela sua marca Movitto - é uma empresa que se dedica
ao fabrico e montagem de todo o tipo de mobiliário.
Possui elevada experiência no desenvolvimento de
projetos completos de decoração de interiores,
nomeadamente espaços comerciais ou escritórios, assim
como na conceção de projetos para clientes particulares
(apartamentos ou moradias).
Esta unidade empresarial especializou-se, igualmente,
na conceção de peças de mobiliário com elevada
complexidade, disponibilizando aos arquitetos e
decoradores as mais diversas soluções construtivas e
com recurso a materiais inovadores.
Com um crescimento sustentado e foco na satisfação
dos clientes, a Vítor Pinto tem uma larga experiência
no desenvolvimento de projetos de decoração de lojas,
contando no seu portfólio com várias marcas conceituadas.
A experiência acumulada de muitos anos permitiu o
estabelecimento de metodologias de trabalho eficazes e
uma enorme capacidade de criar e implementar projetos
funcionais, duradouros e com ênfase na relação custo/
benefício para o cliente.
Com uma equipa de técnicos especializados com
elevado nível de qualificação e de experiência,
apoiados pelos mais avançados equipamentos de corte,
orlagem, etc., rege-se pelos princípios da seriedade,
confiança, profissionalismo e responsabilidade. Estes
atributos levam, desde logo, ao cumprimento dos
prazos estabelecidos, através da competência exigida no
desenvolvimento de soluções desta natureza.
A Vítor Pinto, Imobiliário é uma empresa altamente
orientada para o cliente, tendo sempre como objetivo
a sua elevada satisfação e disponibilizando projetos e
soluções à medida de cada um.
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EMPRESAS ADERENTES
PERFIL

NOVA CANDIDATURA
PMEQUALIFIC

QUALIFICA PLUS | 25 EMPRESAS DO NORTE E CENTRO DO PAÍS

VISUAL THINKING
Oliveira de Azeméis
Investimento no
âmbito do QUALIFICA
PLUS: Software e TIC

COMPETE 2020 | AVISO 15/SI/2018

Em finais de setembro de 2018, a AECOA candidatouse a novo projeto conjunto no âmbito da ‘Qualificação
PME’. Com a designação ‘pmeQUALIFIC’, surge na
mesma linha dos objetivos do Qualifica Plus, sendo
mais abrangente, pois prevê apoiar 44 PME, com um
montante de investimento médio de 30 mil euros para
cada uma nas áreas da Inovação Organizacional e da
Inovação Marketing.

O Qualifica Plus (QP) tem nas suas fileiras empresas
cuja atividade remonta há muitas décadas e outras cuja
constituição é recente. Uma das mais novas empresas,
em termos de emersão no mercado, é a Visual
Thinking – Digital Organization, Ld.ª.
Esta empresa surge em junho de 2018, já no decurso
pleno do projeto conjunto QP. A sua génese tem
por base a união de dois empreendedores da área
da Informática e da Gestão, com o objetivo de criar
um projeto de Business Intelligence. O seu especial
enfoque centra-se na conceção e desenvolvimento
de Dashboards de informação para apoio à tomada de
decisão nas várias áreas das organizações.
Localizada no concelho de Oliveira de Azeméis, a Visual
Thinking começa a ‘dar cartas’ neste setor de painéis
ilustrados, que asseguram e facilitam a gestão, bem
como se tornam ótimas ferramentas e soluções para
garantir a eficiência no acompanhamento do dia a
dia e dos resultados de uma organização, entre outros.
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O pmeQUALIFIC, que aguarda decisão superior quanto
ao seu deferimento (Aviso 15/SI/2018), prevê apoiar um
universo de 44 empresas multissetoriais, enquadra
das na RIS3, nos Domínios Nucleares de Especialização
Inteligente: Sistemas Avançados de Produção e
Sistemas Agroambientais e Alimentares.
Ao nível das temáticas de investimento, existem também
novas apostas, com a inclusão de investimento
nas áreas da Economia i4.0, na Eco-Inovação e em
Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, Serviços
e Processos, para além de outras já contempladas no
projeto anterior (Qualifica Plus).
Caso seja aprovado, as empresas aderentes terão a
possibilidade de executar os investimentos nos anos de
2019 e 2020.
Importa salientar que, no momento de candidatura, todas
as empresas estavam já identificadas.
Esta nova aposta da AECOA, enquanto entidade
promotora, pressupõe um investimento total elegível
de mais de um milhão e meio de euros, valor muito
superior ao projeto anterior de ‘Qualificação PME’,
também apoiado pelo Compete 2020| FEDER.

PROJETO EM COPROMOÇÃO
QUALIFICA&COMPETE PARA
A FILEIRA HOME&OFFICE
SIAC | AEA E AECOA

O projeto Qualifica&Compete está em curso e é
da responsabilidade da Associação Empresarial de
Águeda (AEA) em copromoção com a AECOA. No
âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas, visa a
especialização inteligente e a qualificação da fileira
Home&Office (Casa&Escritório).

Foto em cima

Perspetiva da sessão que
lançou o projeto Qualifica&Compete para a fileira
Home&Office, na sede da
Associação Empresarial de
Águeda.

A candidatura do projeto
Qualifica&Compete - Qualificação
para a Competitividade da Indústria
Home&Office foi apresentada em
setembro de 2017, ao abrigo do Aviso n.º
03/SIAC/2017 - Qualificação, e aprovada em
janeiro de 2018. Trata-se de um projeto
apoiado pelo Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização para
as PME.
Diagnosticar os fatores críticos e as
necessidades do tecido empresarial das
regiões do Entre Douro e Vouga e Baixo
Vouga e ajudá-lo a ultrapassá-los, numa
perspetiva de cinco anos, são os objetivos
da AEA e da AECOA, que o lançaram em
copromoção.
Em setembro último, o
Qualifica&Compete foi apresentado em
seminário público na AEA, entidade líder,
estando previsto um conjunto de workshops
para este ano, a realizar em Oliveira de
Azeméis, onde também terá lugar a sessão
pública de encerramento.
Este projeto envolve um investimento
total elegível de quase 366 mil euros,
sendo o incentivo não reembolsável de
cerca de 311 mil euros.
A fileira ‘Home & Office Industry’
engloba um grande número de setores de
atividade económica, desde a indústria da
madeira à têxtil ou à indústria associada
à produção de aparelhos para uso
doméstico. De qualquer modo, importa
salientar como principais indústrias
da área Casa&Escritório: utilidades e
equipamentos elétricos, mobiliário,
louças e produtos metálicos, iluminação
e cerâmica.

Foto à esq.ª

Sofia Lima, coordenadora
técnica da AECOA, e Miguel
Coelho, secretário-geral
da AEA.
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FORMAÇÃO AÇÃO
MOVE PME
SISTEMA DE INCENTIVOS | AIP 2017-2019

A AECOA é a entidade promotora do projeto conjunto
de Formação Ação MOVE PME, que está em curso e

NOVA CANDIDATURA
FORMAÇÃO AÇÃO
AIP | AVISO N.º 9/SI/2019

O novo projeto de Formação Ação, cuja candidatura a
AECOA prevê apresentar este ano, capacitará 90 PME
do Norte e Centro do país. Como novidade, a introdu-

que envolve seis dezenas de empresas. Um programa

ção de três temáticas, que fazem a diferença para as

que está a chegar a seu termo.

empresas atualmente: Indústria 4.0; Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental; e Capitalizar:
Otimização de Recursos Financeiros.

O projeto de Formação Ação - MOVE PME, promovido
pela AECOA em sede do Eixo III do POCI - Compete 2020,
está a ‘queimar os últimos cartuchos’ com o seu fim
agendado para breve.
O objetivo é intensificar a formação de empresários
e gestores para a reorganização e melhoria das
capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores
das empresas, apoiada em temáticas associadas à
mudança e inovação:
Organização e Gestão, Implementação de Sistemas de
Gestão (Qualidade, Ambiente, SST, Inovação e outros),
Internacionalização e Economia Digital e TIC.

Foto embaixo

Desde o início da execução do projeto MOVE PME foram ministradas milhares de horas
de consultoria nas empresas e de formação no exterior.
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A AECOA candidatar-se-á a novo projeto conjunto de
Formação Ação. O objetivo é reforçar as capacidades
de quase uma centena de empresas em seis
áreas temáticas possíveis: Organização e Gestão,
Sistemas de Gestão, Economia Digital, Indústria i4.0,
Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental e
Capitalizar: Otimização de Recursos Financeiros.
À semelhança do anterior, este programa recorrerá à
metodologia de Formação Ação, que integra as técnicas
de Diagnóstico na empresa, a realização de um plano de
ações por empresa, a implementação dessas ações de
consultoria e formação, e avaliação do projeto.
O período previsto para decorrer inscreve-se nos anos de
2019 e 2021.

INTERNACIONALIZAÇÃO
INTPME
AVISO 35/SI/2018 | PROJETO CONJUNTO

AECOA E CCISP MARROCOS
PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO
PARCERIAS

A AECOA prevê candidatar-se a novo projeto conjunto, desta vez no âmbito da Internacionalização. Aumentar as exportações a montante e a jusante da
fileira agroalimentar será objetivo primeiro, através
da prospeção e promoção em mercados tradicionais
e de oportunidade.

No âmbito do Aviso 35/SI/2018, a AECOA está a
preparar uma candidatura a um projeto conjunto de
Internacionalização. Este prevê apoiar 16 empresas
do domínio prioritário de Especialização Inteligente Sistemas Agroalimentares. Esta fileira integra os setores
de Maquinaria e Equipamentos para a indústria alimentar,
Reservatórios e Sistemas em Inox, Serviços Especializados
às empresas e Ingredientes também para esse domínio.
Esta candidatura terá como ações prioritárias a
participação em Feiras e Missões internacionais, e a
aposta no marketing e respetivas plataformas digitais.
Nesta fase de preparação, a AECOA conta já com cerca
de uma dezena de empresas que aderiu à candidatura,
que tem como mercados-alvo a Espanha, a Alemanha,
Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Argélia, Costa do
Marfim e Gana.
IntPME será, à partida, a designação escolhida por esta
Associação Empresarial, e terá como objetivos estimados
o aumento de 11% do volume de negócios e de 7% de
intensidade exportadora do agregado, entre os anos pré
(2017) e pós-projeto (2022).

Foto em cima

Assinatura do Protocolo entre a AECOA e CCISPM, pelos respetivos presidentes, António
da Silva Rodrigues e José Maria Teixeira (ao centro). Na foto, ainda, os Vice-Presidentes
da AECOA, Manuel Tavares (dir.ª) e Norberto Rodrigues, este com um papel relevante
na concretização deste acordo. Vê-se ainda Sofia Lima, coordenadora técnica desta
Associação Empresarial.

Com o objetivo de criar oportunidades de negócio
e parcerias para os respetivos Associados, a AECOA e
a CCIS de Portugal em Marrocos celebraram, no início
deste mês de fevereiro, um protocolo de colaboração.
O acordo pretende fomentar as relações, unir esforços
e estabelecer normas de atuação que incrementem os
contatos e a colaboração entre a AECOA e a Câmara
de Comércio, Indústria e Serviços de Portugal em
Marrocos (CCISPM), e os agentes socioeconómicos que
representam.
Promover a colaboração a longo prazo no campo da
cooperação empresarial, estabelecer parcerias em áreas
relevantes para o desenvolvimento, contribuir para o
fomento de atividades entre os agentes das duas regiões,
partilhar informação relevante para ambas as entidades,
nomeadamente ao nível de oportunidades de negócio
e de investimento, e identificar e divulgar empresas
interessadas em participar em projetos de cooperação,
de forma a dinamizarem potenciais parcerias, são
igualmente objetivos da AECOA e da CCISPM.
No ambito protocolar, é de destacar a organização de
missões empresariais, entre outras ações que serão
levadas a cabo.

35

ESTUDO REALIZADO PARA A AECOA
‘O IMPACTO DO BREXIT PARA AS
EMPRESAS DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS’
APRESENTADO NO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO QUALIFICA PLUS

A saída do Reino Unida da União Europeia terá consequências junto da economia empresarial do concelho de Oliveira de Azeméis. Apesar destas não
serem desastrosas, de um modo geral importa estar atento para minimizar
riscos e explorar oportunidades.
* VALORES DE JANEIRO A OUTUBRO 2018
** VALORES ESTIMADOS PARA 31 DE DEZEMBRO 2018

Segundo dados de 2016, a totalidade das exportações do concelho de
Oliveira de Azeméis é assegurada por 283 empresas, das quais um quarto
exporta para o Reino Unido (RU). São várias as atividades com comércio
internacional para esse mercado, sendo a fabricação de calçado, de moldes e
de componentes e acessórios para veículos automóveis as que apresentam
maior incidência.
As exportações diretas para o mercado britânico representam cerca de 4,5%
do total das do concelho e têm-se mantido estáveis. Isto é, globalmente a
exposição do concelho ao RU, em matéria exportadora, é significativa, mas
não crítica se comparada com outros destinos. Também nenhum setor está
criticamente dependente deste mercado, sendo a metalomecânica a área mais
No Seminário de Acompanhamento do projeto QUALIFICA PLUS (ver pág,s 06 e
07), foi apresentado o estudo, realizado para a AECOA pela empresa Olivetree
Consult: ‘O impacto do Brexit para as empresas de Oliveira de Azeméis’.
Este trabalho, que teve a coordenação do Eng.º José Brandão de Sousa, da
Olivetree, tem por base informações públicas e/ou prestadas pelas empresas,
bem como do Instituto Nacional de Estatística.

representativa nesta área de comércio internacional.
Não obstante os valores não se apresentarem críticos para as empresas de
Oliveira de Azeméis, não deixa de ser expectável que, a longo prazo, a saída
do Reino Unido da União Europeia (UE) possa trazer alguma mossa.
Efetivamente, espera-se uma desaceleração – ou até diminuição das vendas
para este mercado. No reverso da medalha, para o setor automóvel/mobilidade
podem até surgir algumas oportunidades.
Ressalve-se que o Brexit é um processo não concluído e as respetivas
consequências para a Europa dos 27 estão, ainda, muito dependentes dos
acordos comerciais que o RU venha a estabelecer com a UE.
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MINIMIZAR RISCOS E EXPLORAR
OPORTUNIDADES
O Estado português elaborou um plano
de preparação e contingência, que inclui
algumas medidas dirigidas às empresas.
Minimizar os riscos e explorar as
oportunidades é o caminho a seguir.
Não considerar o RU como um mercado
a abandonar é o mais correto em termos
de estratégia de negócio internacional.
Importa estar atento. Conhecer bem
as implicações do Brexit - caso ele se
venha efetivamente a verificar - para a
sua empresa e para o setor de negócio
que explora e gerir com inteligência
o futuro das suas exportações para o
mercado britânico.
Estas e outras considerações e sugestões
fazem parte do estudo da AECOA - ‘O
impacto do Brexit para as empresas de
Oliveira de Azeméis’ -, apresentado no
passado dia 22 de janeiro, na Biblioteca
Municipal Ferreira de Castro, em Oliveira
de Azeméis, integrado no Seminário de
Acompanhamento do projeto Qualifica
Plus (ver páginas 08 e 09).

