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MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Bem-vindos ao III Congresso Empresarial da Póvoa de Varzim!

Estamos de volta àquele que é o grande momento de discussão, de partilha de ideias e de troca de conhe-
cimentos, entre pares, sobre o grande motor do crescimento do nosso concelho: as nossas empresas.

Mais do que a economia dos números, a Póvoa de Varzim vive – e faz-se! – da economia das pes-
soas. A Póvoa de Varzim faz-se do trabalho, dedicação e resiliência dos mais de 64 mil poveiros que 
contribuíram (e contribuem) todos os dias para o crescimento do nosso concelho. 

Por isso, a realização do Congresso Empresarial da Póvoa de Varzim só faz sentido assim… Para e por vocês. 

Para os empresários, empreendedores, investidores, interessados em abrir negócio no concelho e 
por um crescimento partilhado por todos aqueles que acreditam e apostam no potencial do nosso 
concelho.

E é neste espírito que decidimos organizar a 3.ª edição do Congresso Empresarial, apesar de num 
panorama completamente diferente face ao que vigorava aquando da organização das duas primei-
ras edições, em 2016 e 2018, respetivamente.

Aires Henrique do Couto Pereira
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A nível internacional, encontramo-nos atualmente num quadro de grave incerteza económica, por 
causa da crise energética, e num contexto de instabilidade política com uma guerra na Europa, à qual 
se junta um tendencial alargamento da União Europeia a leste, sucessivos pedidos de adesão por 
parte dos países nórdicos à NATO e um cenário pós Brexit altamente fragilizado, cujo impacto interno 
não deixa de afetar a força daquela que é a mais antiga aliança diplomática do mundo ainda em vigor.

A nível nacional, estamos a recuperar de uma luta contra a pandemia que, inicialmente começou 
por paralisar, para depois passar a alterar por completo o modelo de trabalho aplicável às empresas 
de todo o País. Isto, enquanto enfrentamos um período de suspense, à espera da abertura das can-
didaturas a apoios do quadro PT2030, uma ajuda que teima em não chegar e que ameaça não ser 
suficiente para cobrir todo o esforço financeiro que está, até lá, a ser colmatado pelas autarquias. 

A nível local, e estando eu próprio agora com o pelouro do desenvolvimento empresarial, vivemos 
também uma outra fase. Temos um Centro Póvoa Empresas composto por vários espaços de exce-
lência (como escritórios de incubação e salas ocupadas de empresários em regime co-work) e dina-
mizado por uma equipa que proporciona, diariamente, serviços de atendimento, apoio especializado 
e um programa de atividades abertas a todos os empresários. 
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Estamos focados – mais do que na captação de investimento – na fixação de talento e conhecimen-
to no nosso concelho, para evitar o brain drain, criando condições para manter quem quer viver na 
Póvoa de Varzim, mas sobretudo, para quem quer contribuir para a vivência e crescimento da nossa 
comunidade com novas ideias e inovação. 

Ou seja, e em muito pouco tempo, as circunstâncias mudaram… Mas a Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim tem sabido tirar partido das mesmas, sendo o programa do III Congresso Empresarial 
demonstrativo disso mesmo: prolongamos o número de dias, para permitir reflexões conjuntas com 
maior densidade e profundidade; aumentamos o número de painéis, por forma a diversificar os te-
mas a abordar; diversificamos a estrutura dos debates, de maneira a tornar o Congresso mais partici-
pativo, com espaço a perguntas do público; atribuímos a moderação dos painéis a três jornalistas de 
renome, naturais do concelho da Póvoa de Varzim; reunimos 30 oradores de empresas, instituições 
e associações reconhecidas e ligadas a diferentes setores profissionais; e, por fim, consideramos, 
em cada painel, a intervenção de pelo menos um empresário poveiro como caso de sucesso, porque 
fazemos questão que o III Congresso da Póvoa de V arzim tenha escala, mas sem perder a sua iden-
tidade e representatividade local.

O Município da Póvoa de Varzim preparou um programa com áreas-chave para o desenvolvimento 
local, como a economia azul e a sustentabilidade agrícola, mas também introduziu temas específi-
cos, como é o caso do empreendedorismo inclusivo, nas perspetivas da idade, do género e da inclu-
são de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Tendo em conta que o tecido empresarial do nosso concelho é constituído maioritariamente por pe-
quenas e médias empresas, os três dias de programa vão permitir, também, que os empresários pre-
sentes adquiram conhecimentos importantes sobre como alavancar os seus negócios tradicionais 
e familiares, através de instrumentos de financiamento, fomento à internacionalização, estímulo à 
inovação empresarial e apoio à transição digital – este último ponto tem especial importância, dado 
que apenas 4% das empresas poveiras conseguiram implementar o ecommerce, no primeiro ano de 
pandemia, segundo estudo realizado pelo Professor Doutor Joel Barros Fernandes da Escola Supe-
rior de Hotelaria e Turismo do Politécnico do Porto.

Por fim, e como um dos segredos para o sucesso (empresarial e não só) é o trabalho em rede, asso-
ciamo-nos à Associação Empresarial da Póvoa de Varzim para criar, durante o III Congresso Empre-
sarial da Póvoa de Varzim, um espaço totalmente dedicado ao networking empresarial. 

A Feira Empresarial, que estará com 40 empresários poveiros em permanência no espaço onde se 
realiza o Congresso, vai dar visibilidade às empresas participantes, mas vai, acima de tudo, abrir 
portas à troca de contactos e ao fortalecimento de relações com vista a futuras parcerias. Da totali-
dade dos mesmos, 8 são empreendedores jovens ou empresários que criaram a sua startup, já que o 
papel da Câmara Municipal também é este – fazer do nosso Congresso mais do que um evento, uma 
verdadeira plataforma intergeracional de divulgação e consolidação de todo o tipo de empresários da 
Póvoa de Varzim. 

Por fim, e pela primeira vez desde que o Congresso Empresarial é organizado pela autarquia, decidi-
mos envolver os Agrupamentos Escolares do nosso concelho, abrindo a participação aos alunos dos 
cursos técnicos e aos estudantes do ensino secundários, que podem abrir os seus horizontes sobre 
novas áreas ou percursos profissionais.

Em jeito de conclusão, e voltando às minhas considerações iniciais, vamos fazer deste III Congresso 
Empresarial da Póvoa de Varzim – com o vosso envolvimento e participação ativa – o Congresso da 
Economia das Pessoas, porque são vocês o nosso maior capital.

Bem-haja a todos!

Póvoa de Varzim, 27 de outubro de 2022

Aires Henrique do Couto Pereira
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MODERAÇÃO:
Miguel Carrapatoso | Editor Adjunto Política do Observador

08h00 Credenciação

09h00 Pequeno-almoço de boas-vindas

10h00 DISCURSO DE ABERTURA
Aires Pereira | Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim

10h15 KEYNOTE SPEECH: Um Norte para o Norte
Pedro Pinto | Administrador do Grupo Lionesa

12h30 Almoço

11h00 Inauguração da Feira Empresarial

14h00 PAINEL I. IoT e IA: o papel na criação (ou não) de postos de trabalho
Marco Tschan Carvalho | CEO da ProGrow
José Moreira | CoFounder & CTO da Mosano
António Ricca | CEO da EFAFLU e Universal Motors

CASO DE SUCESSO POVEIRO

15h30 Coffee Break & Networking

18h30 Beberete
Menu de degustação volante: Chef. Rui Santos - Restaurante Villa Mendo
Harmonização de vinhos: Grainha & Co. Garrafeira Wine Bar
Música ao vivo: Ricardo Rodrigues (Saxofone Live Act)

17h00 PAINEL II. PMEs: a aposta (ganha) na inovação com tradição
Jorge Oliveira | Centro de Apoio Empresarial do Norte da Agência para a Competitividade 
                                  e Inovação (CAEN - IAPMEI)
Joaquim Araújo | Presidente da Associação Empresarial da Póvoa de Varzim
Carlos Tavares | CEO da Ourivesaria Tavares

CASO DE SUCESSO POVEIRO

CASO DE SUCESSO POVEIRO

16h15 SESSION: Quais as razões para investir no nosso concelho?
Nuno Nogueira | CEO da MergeTime
Fernando Luís Gonçalves | CEO do Grupo CCR
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08h30 Pequeno-almoço

11h00 Coffee Break

12h30 Almoço

14h00 PAINEL IV. Internacionalização: a importância de (saber) dar o salto
Luís Moura | Direção da Rede Externa e de Relações Institucionais da Agência para o Investimento 
           e Comércio Externo de Portugal (AICEP)
Pedro A. Vieira | Diretor de Programas de Internacionalização na Porto Business School
Sofia Brandão | Marketing e Mercados Externos da Fábrica de Conservas A POVEIRA

09h30 PAINEL III. Networking: trabalhar em rede para ganhar (mais) escala
Hugo Coelho | Presidente da  Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia 
     (TecParques)
Pedro Guerreiro | Diretor de Empreendedorismo e Membro do Conselho de Gestão
            da  Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)
Américo Campos | CEO da Sanipower

11h45 PÓVOA iNOVA SESSION: Há limites para empreender?
Lurdes Morais | Diretora do Projeto Empreender 4560 da Fundação AEP
Miguel Sá | Empresário e Colaborador do Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído 
          Intelectual (MAPADI)

CASO DE SUCESSO POVEIRO

CASO DE SUCESSO POVEIRO

CASO DE SUCESSO POVEIRO

15h30 Coffee Break & Networking

19h15 Beberete
Menu de degustação volante: Chef. Artur Pinho - Restaurante Momo
Harmonização de vinhos: Garrafeira D. Figueiredo
Música ao vivo: Cristiana Correia (Live Showcase)

17h00 PAINEL V. Agronegócio: pensar o setor (além) da terra
Rogério Lima Ferreira | Diretor-Geral da Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Salomé Dias | Gestora de Projetos Smart Rural / Habitat de Inovação Empresarial nos Sectores
               Estratégicos (HIESE)
Idalino Leão | Presidente do Conselho de Administração da Agros

16h15 SESSION: Como posso financiar uma grande ideia?
Rui Ferreira | Presidente da Portugal Ventures
Gonçalo Marques | CEO da Shoevenir

18h30 SESSION: A liderança tem género?
Rijarda Aristóteles | Presidente das Mulheresdenegócios.pt
Ivete Marques | CEO da Agrozim

CASO DE SUCESSO POVEIRO

CASO DE SUCESSO POVEIRO

CASO DE SUCESSO POVEIRO

MODERAÇÃO:
Sandra Sousa | Jornalista da RTP

Miguel Carrapatoso | Editor Adjunto Política do Observador
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MODERAÇÃO:
Pedro Cruz | Diretor da TSF

08h30 Pequeno-almoço

12h00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Aires Pereira | Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
António Costa Silva | Ministro da Economia e do Mar

11h30 Coffee Break 

10h00 PAINEL VI. Sustainable Blue Tourism: uma (real) janela de oportunidade económica
Leonor Picão | Diretora Coordenadora da Direção de Valorização da Oferta 
     do Turismo de Portugal
Luís Miguel Ribeiro | Presidente da Associação Empresarial de Portugal
José Maria Ferreira | CEO da Ecosteel

CASO DE SUCESSO POVEIRO
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Mapa Hotel Axis Vermar
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KEYNOTE
SPEECH
Pedro Pinto, Administrador do Grupo Lionesa

Nasceu em Aguiar da Beira 
em 1960.
Nunca perdendo as raízes 

beirãs, migrou para estudar no 
Porto, cidade pela qual logo se 
apaixonou e, fruto dessa paixão 
e de outra que duram ambas até 
hoje, na qual fundou família e onde 
vive e cria valor desde então e até 
depois de depois de amanhã. 

Porque teve sempre vocação e 
preocupação em acrescentar va-
lor ao que já existe, antecipando 
futuros, cedo trocou a formação 
jurídica pela carreira de gestor, in-
tervindo nos setores que adquiri-
riam maior dinamismo económico 
e protagonizando, assim, inves-
timentos nas áreas da hotelaria, 
restauração, imobiliário, turismo, 
edição, livros e joalharia. 

Ainda que o resgate da Livraria 
Lello, no Porto, de que foi inspirador 

e do qual é autor, seja um projeto 
apaixonante, também o é o Cen-
tro Empresarial Lionesa, erguido 
a partir de ruínas fabris como mais 
dinâmico polo da indústria 5.0. 

De resto, paixão é um condimento 
que emprega em tudo o que faz, 
como sente quem entra no Mostei-
ro de Leça do Balio, e sentirá quem 
percorrer o Caminho da Arte, já em 
construção ou, dentro de não mui-
tos anos, visitar a histórica Rua do 
Loureiro ou, ainda, o extraordiná-
rio Teatro de Sá da Bandeira.

Da Família para a Vida, do Porto 
para o Mundo, e com toda a Fa-
mília Pedro Pinto ergueu um Gru-
po Empresarial familiar que agora 
reúne pai, mãe, filha e filho numa 
missão comum: criar e inovar valor 
para o território para fazer da vida 
da comunidade de talento um lu-
gar mais feliz. U
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SESSÃO
DE ENCERRAMENTO
António Costa Silva, Ministro da Economia e do Mar

Nascido em Angola, em 1952, 
António Costa Silva é Li-
cenciado em Engenharia 

de Minas pelo Instituto Superior 
Técnico, Mestre em Engenharia 
de Petróleos pelo Imperial Colle-
ge (Universidade de Londres), e 
Doutor em Engenharia de Reser-
vatórios Petrolíferos pelo Instituto 
Superior Técnico e pelo Imperial 
College. 

É Professor Jubilado do Instituto 
Superior Técnico, onde fez a agre-
gação em Planeamento e Gestão 
Integrada de Recursos Energéticos.

A convite do Governo português, 
elaborou, em 2020, a Visão Es-
tratégica para o Plano de Recu-
peração Económica de Portugal 
2020-2030 e presidiu à Comissão 
Nacional de Acompanhamento do 
Programa de Recuperação e Resi-
liência desde maio de 2021. 

Foi presidente da Comissão Exe-

cutiva da Partex, entre 2004 e 
2021, diretor de Engenharia de 
Reservatórios e de Produção no 
Beicip-Franlab, ramo empresarial 
do Instituto Francês de Petróleos 
(Paris, 2001-2003) e diretor exe-
cutivo da Compagnie Géneral de 
Geophysique em Portugal (1998-
2001). 

Iniciou a sua carreira profissional 
em 1980, na Sonangol (Angola), e 
de 1984 a 1997 exerceu a sua ati-
vidade na Companhia Portuguesa 
de Serviços.  Ao longo da sua car-
reira, foi responsável pela coorde-
nação de vários projetos interna-
cionais de energia, em particular 
no Médio Oriente, Argélia, México, 
Venezuela, Rússia, Irão, Arábia 
Saudita, Brasil e Angola.

Foi selecionado, em 2002, pelo 
Tribunal Internacional da Câmara 
de Comércio de Estocolmo, como 
perito encarregado de resolver 
a disputa jurídica e técnica entre 

duas das maiores companhias de 
petróleo do mundo, num campo 
ao largo do mar da China.

Foi, a partir de 2018, membro do 
Conselho de Curadores da Uni-
versidade de Aveiro, presidente 
do Conselho de Combustíveis da 
ERSE, membro do Conselho Con-
sultivo da Fundação Calouste Gul-
benkian e Presidente do Advisory 
Board da Water Initiative da Uni-
versidade Católica de Lisboa.   

Foi membro do Conselho de Cura-
dores do ISCTE-Instituto Universi-
tário de Lisboa e do Conselho Con-
sultivo do Programa Gulbenkian 
para a Ajuda ao Desenvolvimento 
e participou como orador convi-
dado em conferências internacio-
nais sobre estratégia, energia e 
geopolítica e é autor de diversas 
publicações e artigos nas áreas da 
energia, estratégia, geopolítica e 
relações internacionais.
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MODERAÇÃO



17

MIGUEL
CARRAPATOSO

SANDRA
SOUSA 

Jornalista da RTP

Editor Adjunto Político do Observador

Licenciada em Comunicação Social pela Escola Su-
perior de Jornalismo no Porto. 
Entrou para os quadro da RTP em 1995, para a edito-
ria de Política, em Lisboa.
Moderadora do programa de debate político “ Corre-
dor do Poder” e conduziu a “ Grande Entrevista “ da 
RTP.

Poveiro por direito e convicção, e fiz-me coimbrão na 
Faculdade. Em 2013, viajei até Lisboa e comecei a 
aventura: estagiei no DN, ajudei a arrancar o Obser-
vador, mudei–me para o Expresso e voltei ao Obser-
vador, agora como editor-adjunto de Política.

De regresso ao Porto, é um dos rostos do Jornal 2 , 
que coordena e apresenta, eleito o melhor programa 
informativo da televisão portuguesa pela Sociedade 
Portuguesa de Autores.
É ainda responsável pelo Programa Página 2, um 
espaço semanal de entrevista que dá voz à cultura e 
ciência

MODERADORA

MODERADOR

PEDRO
CRUZ
Diretor da TSF

Diretor Executivo na TSF – Rádio Notícias, estação 
radiofónica de referência em Portugal, desde setem-
bro de 2021. Acumula este cargo com o de Diretor 
de Novos Projetos da Global Media Group, um dos 
maiores grupos de media em Portugal, marcando 
presença nos setores da Imprensa, Rádio e Internet. 
O jornalista começou a trabalhar aos 21 anos, em rá-
dios locais. Passou pelo Diário de Notícias e pela TSF 
e integrou a equipa da SIC em 1998, canal de televi-
são privado em Portugal, cujas transmissões tiveram 
início a 6 outubro de 1992, tornando-se a primeira 

estação televisiva privada a operar em Portugal, con-
tribuindo decisivamente para a pluralidade e indepen-
dência da informação.  
Coordenou a redação da SIC, no Porto, durante 14 
anos e em outubro de 2015 foi nomeado subcoorde-
nador da SIC Notícias e, em março de 2016, subdire-
tor de informação dos canais SIC. 

MODERADOR
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O Painel inaugural do III Con-
gresso Empresarial da Pó-
voa de Varzim irá abordar 

o impacto da Inteligência Artificial 
e Internet of Things na área do 
empreendedorismo, no dia 27 de 
outubro, às 14h00, no Hotel Axis 
Vermar.
Com a disseminação e aumento 
do número de ferramentas digitais 
ligadas entre si, nas mais diferen-
tes áreas, não ficarão em risco al-
guns postos de trabalho? Ou, pelo 
contrário, será esta a oportunida-

PAINEL I
IoT. e IA: O PAPEL NA CRIAÇÃO (OU NÃO) DE 
POSTOS DE TRABALHO

de para nos reinventarmos e ala-
vancarmos as nossas empresas 
para o nível 5.0?
Esta é a questão que os convi-
dados Marco Tschan Carvalho, 
CEO da ProGrow, José Moreira, 
CoFounder & CTO da Mosano e 
António Ricca, CEO da EFAFLU e 
Universal Motors, empresa sedia-
da no nosso concelho, irão tentar 
responder neste Painel I.
A partilha de conhecimentos im-
portantes sobre a transição digital, 
área prioritária no âmbito do Pla-

no de Recuperação e Resiliência 
(PRR) e cujo apoio de investimen-
to ascende aos 650 milhões de eu-
ros, é de capital importância para 
o Município da Póvoa de Varzim, 
que não esquece a importância da 
transição para o digital sem igno-
rar o que é realmente fundamental, 
as pessoas, e o garante dos seus 
postos de trabalho e direitos ad-
quiridos.
O Editor Adjunto de Política do Ob-
servador Miguel Carrapatoso será 
o moderador deste painel.
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Morada: R. do Comendador Brandão 484, 4495-375 Póvoa de Varzim
Contacto telefónico: +351 252 298 700
Email: geral@efaflu.pt
Site: www.efaflu.pt 

MARCO
TSCHAN CARVALHO

JOSÉ
MOREIRA

Arquiteto de software com experiência na área da arquite-
tura, design e implementação de Arquitetura Orientada a 
Serviços. Desde cedo se interessou por protocolos de rede 
e web e enveredou pelo desenvolvimento de firmware, chip-
sets e protocolos de comunicação.
Acumulou experiência e perícia em prototipagem, aplica-
ção, integração e, eventualmente, arquitetura empresarial.
Abraçou projetos de software de código aberto, ao longo 
dos anos, incluindo SequelizeJS, OpenZWave, NodeJS, 
Zend Framework, Leaflet, entre muitos outros.

Fundador e CEO da ProGrow, empresa que capacita as or-
ganizações a melhorarem os seus processos operacionais 
de forma continuada e sustentada.

É uma plataforma flexível e dinâmica que calcula os KPIs 
e gera relatórios e monitoriza o impacto das suas ações de 
forma automática, promovendo assim uma cultura de me-
lhoria continua e de reunião de dados, centralizando todo o 
conhecimento operacional da sua organização.

Empresário luso-suiço, deixou a Suíça para regressar a Portu-
gal, despedindo-se da Barry Callebaut, um dos maiores produ-

tores de chocolate do mundo, para lançar a startup Growintel. 

É Mestre em Engenharia Mecânica pela Faculdade de En-
genharia da Universidade do Porto.

ORADOR

ORADOR

ANTÓNIO
RICCA

António Ricca Gonçalves, natural do Porto, efectuei a minha for-
mação de base na FEUP em Engenharia Eletrotécnica e pós-gra-
duações na AESE.
Iniciei a actividade profissional como docente na Universidade Ca-
tólica no curso de Administração e Gestão de Empresas seguindo-
-se um percurso na EFACEC onde desenvolvi trabalho em diversas 
áreas passando pela produção, pela investigação e desenvolvi-
mento e pela actividade comercial de exportação.
O início da actividade empresarial autónoma ocorreu com a aqui-
sição de duas empresas do sector industrial que atravessavam um 
período de grande dificuldade económica, levando à necessidade 
de em simultâneo proceder a difíceis acções de reestruturação e 
em simultâneo admitir novos colaboradores.

Foi com uma nova mentalidade que estas empresas – EFAFLU e 
UNIVERSAL MOTORS – desenvolveram novos negócios, novos 
produtos e estabeleceram empresas próprias em Espanha e no Rei-
no Unido para além da exportação directa para dezenas de países. 
A sustentabilidade do nosso crescimento assenta na nossa pru-
dência e solidez financeira e numa equipe motivada, estável e de 
elevada qualidade.  
A aposta bem-sucedida na qualidade da engenharia portuguesa é 
um pilar da nossa forma de trabalhar.
O envolvimento com a comunidade social que nos rodeia está 
sempre presente na nossa actuação e acreditamos constituir – não 
só um dever – mas uma mais valia qualquer empresa.

ORADOR

CEO da ProGrow

CoFounder & CTO da Mosano

CEO da EFAFLU e Universal Motors

Morada: Avenida da República nº679  4450-242 Matosinhos
Contacto telefónico: +351 910 588 588
Email: admin@progrow.io
Site: www.progrow.io
Linkedin: progrow-s.a.

Morada: Rua D. João I, nº 256  4450-162 Matosinhos
Contacto telefónico: +351 300 003 520
Email: hi@mosano.eu
Site: www.mosano.eu
Linkedin: mosano.eu Redes Sociais: mosanotech



20

NUNO
NOGUEIRA

Sou Licenciado em Matemática e Ciências da Com-
putação pela Universidade do Minho com 15 anos de 
experiência em Workforce Management. Uma área de 
negócio baseada na inteligência sobre a gestão da for-
ça de trabalho (WFM), ou seja, encontrar as melhores 
formas para ajudar as organizações a alocar estrategi-
camente pessoas e recursos à hora certa, com a com-
petência certa, no local certo e com os custos certos. 
Com indicadores de gestão que permitem aumentar a 
produtividade e reduzir o custo da força de trabalho.

Como Diretor de Implementação de Projetos da Mul-
tinacional SISQUAL WFM dirigi e participei em deze-
nas de projetos na otimização de horários em várias 
geografias do mundo tais como Portugal, Espanha, 

Morada: Rua Carlos Alberto 25 r/c Esq. 4490-488 PVZ
Contacto telefónico: +351 252 117 278
Email: nuno.nogueira@merge-time.com
Site: www.merge-time.com
Linkedin: mergetime Redes Sociais: mergetimebs / mergetime

Reino Unido, Polónia, Turquia, Arábia Saudita, Brasil, 
Angola e Moçambique. 

Alguns dos Projetos que tive oportunidade de dirigir:

Clientes na área de retalho, como Sonae SR, Lojas 
Meo, NOS, Vodafone, Loja do Gato Preto, FNAC, 
Douglas, Galp, Vendeiro, Staples, Vitaminas Grupo 
Multifood, Leroy Merlin Aki, Prio, Grupo Cortefiel, Su-
permercados Apolónia, Lojas Chicco, Lojas Pandora. 
Em Espanha cliente Worten Espanha, Dia, Mercado-
na. Na Polónia Eurocash.

ORADOR

CEO da MergeTime
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O Póvoa iNOVA Session 
“Quais as razões para in-
vestir no nosso concelho?” 

vai realizar-se no dia 27 de outu-
bro, às 16h15. O Município da Pó-
voa de Varzim irá funcionar como 
exemplo para investimento, atra-
vés da sua política fiscal favorável, 
notável relação de proximidade 
que a Câmara Municipal faz ques-
tão de manter com os empresários 
do concelho e aumento do poder 
de compra dos poveiros (que cres-
ceu 7,5% em dez anos).

O Plano Estratégico prevê uma 
cada vez maior vitalidade econó-
mica, com aposta continuada a ní-
vel de pequenas e médias empre-
sas. Tal é visível através da criação 
de um Centro Empresarial da Pó-
voa de Varzim, constantes apoios 
às PMEs para que se tornem mais 
competitivas, concessão de be-
nefícios fiscais ao comércio local 
para encontrar nichos de mercado 
ligados à valorização de produtos 
locais e criação de um programa 
de digitalização da economia local 
e do comércio tradicional.

PÓVOA iNOVA SESSION
QUAIS AS RAZÕES PARA INVESTIR NO NOSSO CONCELHO?

Com vista à fixação de investi-
mento no concelho, o Município 
da Póvoa de Varzim aposta em 
polos geradores de investimento, 
postos de trabalho e atividade em-
presarial, casos do Centro Póvoa 
Empresas, das Zonas Industriais 
de Amorim e Laúndos, do Merca-
do Municipal e da Marian Norte. 
Em contínuo crescimento – em 
dimensão e importância – muito 
graças ao apoio dado pela autar-
quia, estes espaços destacam-se 
pela qualidade da infraestrutura-
ção e dos acessos para com os 
principais eixos rodoviários de 
distribuição e auxiliam as mais de 
2.900 empresas e mais de 15 mil 
trabalhadores do tecido empresa-
rial local, que representam uma fa-
turação média de 703 mil euros na 
Póvoa de Varzim.
Com o encurtamento dos ciclos, 
uma década representa agora uma 
geração. Com este futuro sempre 
tão presente em mente, o Municí-
pio abraça o objetivo de fortalecer 
a política de coesão social e eco-
nómica desenvolvida ao longo dos 
últimos anos e, simultaneamente, 

projetar uma imagem mais audaz 
e inovadora, através de uma forte 
aposta em todos os setores de ati-
vidade. Como a Câmara Municipal 
continua comprometida a fazer 
sempre mais e melhor a este res-
peito, o III Congresso Empresarial 
vai servir de fórum para ouvirmos 
de perto as necessidades, vonta-
des e testemunhos dos empresá-
rios locais.
Vão participar deste painel Fer-
nando Luís Gonçalves, CEO do 
Grupo CCR – empresa sediada na 
Zona Industrial de Laúndos e que, 
este ano, lançou a primeira pedra 
de um investimento faseado de 8 
milhões de euros na Póvoa de Var-
zim – e Nuno Nogueira, CEO da 
MergeTime – uma das empresas 
incubadas no Centro Póvoa Em-
presas.
Este debate terá moderação de 
Sandra Sousa, jornalista da RTP, 
e de Miguel Carrapatoso, Editor 
Adjunto Política do Observador. 
Haverá lugar a perguntas do públi-
co, por forma a promover o diálogo 
aberto entre todos.

FERNANDO LUÍS
GONÇALVES

Nasci no dia 18 de setembro de 1984 e sou natural de Aver-o-Mar, 
Póvoa de Varzim. Iniciei ainda muito novo, o meu percurso laboral 
no setor da construção, na empresa do meu pai, conciliando o tra-
balho com os estudos. Concluí a minha formação como Técnico de 
Gestão Administrativa em 2002 e entre formações complementa-
res, fui adquirindo novas ferramentas e competências, destacando 
a realização de um CAP Técnico de Obra e, mais tarde, um MBA em 
Gestão de empresas.
Em 2005, com 20 anos, impulsionado por um desafio familiar, fun-
dei a minha primeira empresa, a CCR - Engenharia & Construção, 
Lda, especialista em alvenaria de tijolo face à vista.
Numa ascensão rápida e sustentável, a empresa evidenciou-se no 
mercado da construção civil, adquirindo o estatuto de Empreiteiro 
Geral, destacando-se pela abordagem responsável e estruturada na 
gestão de obras públicas e privadas e na otimização dos processos.
Em 2013, expandi a atuação do negócio em áreas adjacentes à 
construção e engenharia, para aumentar a capacidade de resposta 
aos desafios construtivos.
Fundei a Grownor – Indústria, Lda, uma empresa vocacionada para 

Morada: Parque Industrial de Laúndos, Lote 1  4570-311 Laúndos
Contacto telefónico: +351 252 601 189   
Email: geral@grupoccr.pt
Site: www.grupoccr.pt
Linkedin: grupoccr Redes Sociais: grupoccr.pt

o ramo da construção metálica, e mais tarde, em 2015, a CCR – In-
vestimentos, Lda, orientada para a prospeção e investimento imobi-
liário, promotora de dois empreendimentos habitacionais no conce-
lho da Póvoa de Varzim, o Sunset Residence e as Villas Caramuja.
Inserido numa estratégia de crescimento e potenciando um processo 
natural de permanente valorização, em 2019 adquiri uma empresa vo-
cacionada para as infraestruturas, a Decibolt – Instalações Especiais, 
Lda, hoje uma sólida referência no setor da energia e da hidráulica.
Atingimos desta forma o marco dos cem colaboradores, que dupli-
camos em 2020, movidos por uma cultura vencedora.
Juntas, as quatro empresas dão nome e força ao Grupo CCR, que 
administro, conduzido pelos princípios de uma gestão participativa 
e colaborativa, assegurando o bem-estar, entusiasmo e integração 
dos mais de 200 colaboradores, com aptidões nas mais diversas 
áreas, que dia após dia evoluem construindo pontes, e fomentan-
do laços, orgulhosamente cultivando além-trabalho, e em diversos 
projetos de cariz económico, social e ambiental, um caminho de 
cooperação, entre-ajuda e gratidão.

ORADOR

CEO do Grupo CCR
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trimónio imaterial local e na pre-
servação das tradições poveiras, 
patente na transmissão a novas 
gerações do saber-fazer da Cami-
sola Poveira, oficializada, a partir 
de 9 de setembro de 2022, como 
um produto certificado e com Indi-
cação Geográfica Protegida!
Colocando a tradição ao serviço 
da inovação, a Câmara Municipal 
proporciona, no Centro Interpre-
tativo e de Formação da Camiso-
la Poveira, aulas a centenas de 
pessoas, através da promoção de 
cursos ocupacionais de confeção 
desta peça de importância histó-
rica e que funciona como um dos 
símbolos mais marcantes do nos-
so concelho.
A moderação do Painel II estará a 
cargo de Miguel Carrapatoso, jor-
nalista poveiro e atual Editor Ad-
junto de Política do Observador. 

O Município da Póvoa de 
Varzim orgulha-se da qua-
lidade do seu tecido em-

presarial que é, maioritariamente, 
constituído por Pequenas e Médias 
Empresas, muitas delas com reco-
nhecimento de PME Líder e PME 
Excelência. Como hoje, mais do 
que nunca, as empresas devem 
adaptar-se às novas necessida-
des de mercado, sem perderem a 
sua história e valores construídos 
ao longo do tempo, o III Congresso 
Empresarial da Póvoa de Varzim 
vai dedicar um painel de debate ao 
tema “PMEs: a aposta (ganha) na 
inovação com tradição”, no dia 27 
de outubro, às 17h00.
Vão participar como convidados 
Jorge Oliveira, do Centro de Apoio 
Empresarial do Norte da Agência 
para a Competitividade e Inova-
ção (CAEN/IAPMEI), Joaquim 
Araújo, Presidente da Associação 

Empresarial da Póvoa de Varzim, 
e ainda, Carlos Tavares, CEO da 
Ourivesaria Tavares – uma empre-
sa familiar local que, com 100 anos 
de existência no nosso concelho, 
consegue inovar através da rein-
venção da sua fachada histórica, 
internacionalização da marca ou 
da implementação do e-commer-
ce, mantendo sempre a sua géne-
se no comércio de rua tradicional.
A aposta no branding territorial,  
através dos nossos produtos hortí-
colas de referência ou da Camisola 
Poveira, surge de um dos compro-
missos assumidos pelo Municí-
pio da Póvoa de Varzim no Plano 
Estratégico 2020-30, em valori-
zar e certificar o que é proprieda-
de cultural do concelho, através 
d´A Póvoa Marca, um projeto que 
visa a valorização da qualidade e 
certificação de produtos locais e 
da aposta na valorização do pa-

PAINEL II
PMES: A APOSTA (GANHA) NA INOVAÇÃO
COM TRADIÇÃO
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Morada: Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, Edifício Altice Forum, Es.1 - Pis.0/4715-558
Contacto telefónico: +351 253 206 600 
Email: info@iapmei.pt
Site: www.iapmei.pt
Linkedin: iapmei Redes Sociais: iapmei.pt

Morada: Praça do Almada, 26 /27, Póvoa de Varzim, Portugal
Contacto telefónico: +351 252 624 661 
Email: geral@aepvz.pt
Site: www.aepvz.pt
Redes Sociais: aepvz

JORGE
OLIVEIRA

JOAQUIM
ARAÚJO

Joaquim Martins de Araújo, Empresário, casado, sou pai de dois filhos 
e avô de três netos, Natural do Concelho da Póvoa de Varzim, onde 
maioritariamente exerci durante a vida a minha atividade profissional.
Completei o curso geral dos Liceus em 1974 continuando a articu-
lar os estudos académicos com o percurso profissional numa em-
presa multinacional da área Têxtil onde desempenhei desde novo, 
as funções de diretor comercial para a exportação, bem como 
acompanhamento e desenvolvimento de novos mercados.
Abandonei os estudos académicos a favor do percurso profissio-
nal, ao qual até hoje estou ligado sendo minha intenção continuar, 
porque quando se faz o que se gosta não há limite de idade, e como 
se costuma dizer, há sempre obra a fazer.
Incubei ou iniciei algumas empresas próprias de produção e de comer-

Jorge Oliveira, licenciado em Economia, pela Faculdade 
de Economia da Universidade do Porto. Depois de alguns 
anos a trabalhar em empresas do sector privado na área ad-
ministrativa e financeira, ingressou no IAPMEI entidade que 
atualmente representa.
De entre as muitas atividades desenvolvidas, destacam-se 
as relacionadas com a gestão, análise e acompanhamento 
de projetos de investimento, a informação e divulgação de 
conteúdos relevantes para empresas, empreendedores e a 
integração no serviço de Assistência Empresarial, consis-
tindo este no contacto directo e personalizado com os em-
presários e gestores das PME, visando apoiar as empresas 

cialização, dentro da atividade para a qual fui profissionalmente educa-
do e formado, todas elas com relativo sucesso e que ainda hoje existem.
Em equipa, elevamos as empresas por inúmeras vezes aos pata-
mares de PME’s Excelência e Líder atribuídos pelo IAPMEI.
Atualmente exerço a atividade de consultor em negócios interna-
cionais, internacionalização e exportação na empresa onde me 
mantenho profissionalmente ligado.
Há cerca de 2 anos fui abordado a candidatar-me à Presidência da 
AEPVZ (Associação Empresarial da Póvoa de Varzim) à qual me de-
dico inteiramente, e faço-o com muito gosto, pois é nosso objetivo 
colocar a AEPVZ num patamar de referência entre as Associações 
da Zona Norte, tudo em prol do sucesso do Tecido Empresarial.

nos seus processos de formulação e implementação de es-
tratégias de I&D, inovação, crescimento, desenvolvimento 
e internacionalização.
Presença igualmente em centenas de eventos de relevante 
interesse empresarial, tecnológico e científico, quer como or-
ganizador, orador ou mero assistente. Apoio à constituição 
de redes empresariais e tecnológicas. Presença em dezenas 
de eventos na área do empreendedorismo como elemento 
do Júri. Acompanhamento de vários Espaços Empresa.

ORADOR

ORADOR

CARLOS
TAVARES 

Diretor da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portu-
gal, desde maio de 2019, e sócio gerente da Tavares 1922, 
empresa de comércio e indústria de ourivesaria, desde 
1987, Carlos Tavares é avaliador de artigos com metais pre-
ciosos e Matérias Gemologicos com Título 000135. 
Neto de Virgílio Aristides Tavares, é um apaixonado pela 
história da Ourivesaria, tendo um fascínio especial pelo 
ouro popular, um gosto herdado das gerações anteriores. 
O seu conhecimento sobre o ouro e sobre as pedras precio-
sas, especialmente os diamantes, foi aprofundado ao longo 
dos anos através de vários estudos e muita investigação. 
Internacionalmente reconhecido, com o Diamond Grading 

Morada: Rua da Junqueira, 54 4490-519 Póvoa de Varzim
Contacto telefónico: +351 252 298 010
Site: www.tavares1922.com
Redes Sociais: 19tavares22

Course pelo International Gemmological Institut Antwerp, 
em 1990, com o Rapaport Diamond Trading Certificate, em 
2021, Diamond Grading Lab Class, FIA, em 2016, e Gem 
Identification LAB GIA, em 2019.
Entrou na Tavares quando ainda ficava escondido atrás do 
balcão da loja, punha-se em bicos dos pés para ver os clien-
tes e, mais tarde, para conversar com eles. Hoje é essa rela-
ção de proximidade com os clientes e o seu conhecimento 
sobre a joalharia que o tornam num dos pilares da Tavares.

ORADOR

Centro de Apoio Empresarial  do Norte 
da Agência para a Competitividade e 
Inovação (CAEN-IAPMEI)

Presidente da Associação 
Empresarial da Póvoa de Varzim

CEO da Ourivesaria Tavares
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Realizadas no âmbito da estra-
tégia de desenvolvimento em-
presarial do concelho, estas ses-
sões realizam-se num ambiente 
propício para o desenvolvimento 
empresarial, que potencia que 
empreendedores e incubados do 
concelho tenham a oportunidade 
única de conhecer o trabalho de-
senvolvido por outras empresas 
poveiras e, ainda, dar a conhecer 
o seu projeto a futuros parceiros e 
stakeholders e explorar possíveis 
parcerias de negócio.

No dia 28 de outubro, às 9h30, 
Sandra Sousa, jornalista de 
referência da RTP, irá mo-

derar o Painel III do Congreso Em-
presarial da Póvoa de Varzim, que 
irá versar o tema “Networking: tra-
balhar em rede para ganhar (mais) 
escala”. 
Hugo Coelho, Presidente da As-
sociação Portuguesa de Parques 
de Ciência e Tecnologia (TecPar-
ques) e Alexandre Meireles, Pre-
sidente da Associação Nacional 
de Jovens Empresários (ANJE) 

partilham este painel com Américo 
Campos, CEO da Sanipower, um 
empresário poveiro de reconheci-
do sucesso.
O networking empresarial é algo 
que já faz parte do calendário de 
atividades do Município da Póvoa 
de Varzim, que, através do Centro 
Póvoa Empresas, realiza sessões 
mensais para os empreendedo-
res participantes trocarem ideias, 
criarem uma rede de contactos e 
consolidarem uma relação-base 
de colaboração e entreajuda.

PAINEL III
NETWORKING: TRABALHAR EM REDE
PARA GANHAR (MAIS) ESCALA
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Morada: Casa do Farol. Rua Paulo da Gama, 4169-006 Porto
Contacto telefónico: +351 220 108 000
Email: anje@anje.pt
Site: www.anje.pt
Linkedin: anje Redes Sociais: anje.pt

HUGO
COELHO

PEDRO 
GUERREIRO 

Pedro Guerreiro, nascido no Porto, depois de ter iniciado estudos 
em Direito na Universidade Católica do Porto acabou por concluir 
Licenciatura (2004) e Mestrado (2012) na área de Gestão. 
É membro do Conselho de Gestão e Diretor da Unidade de Empreen-
dedorismo da ANJE (Associação Nacional de Jovens Empresários). 
É sócio fundador da Wine Tales e Professor Especialista no ISAG 
– European Business School, onde leciona Marketing Estratégico 
(MBA). Organiza ainda o Expertise in Wine Management – um cur-
so de gestão de vinhos (10ª Edição). 
Lecionou Enologia e Enogastronomia na Escola de Hotelaria e Turis-
mo do Porto (2020). Entre 2017 e 2018 foi Diretor da Agência People 
– Your Creative Agency, tendo lidado com clientes de como a Avele-
da, SA; Exponor; ou Hospital Terra Quente. Entre 2004 e 2016 foi Di-
retor de Marketing e membro do Conselho Executivo do Grupo JMV, 

Licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, e Pós-
-Graduado em Engenharia e Gestão Industrial, ambas pela Uni-
versidade de Aveiro, desenvolveu grande parte da sua atividade 
profissional no setor empresarial, tendo fundado e participado na 
estrutura societária em várias empresas de diversos ramos de ativi-
dade, maioritariamente na área das TICE, tais como Netual, Pauta 
Final, Loja da Água, Braxen, Caixa Digital, entre outras. 
Durante vários anos foi formador e professor em diversas institui-
ções de formação e ensino nas áreas de gestão, TICE, inovação 
e empreendedorismo, tanto em escolas profissionais, como em 
empresas de formação e institutos tecnológicos, tais como, entre 
outras, INESC, GIAGI, Escola Profissional de Aveiro e Companhia 
Própria. Atualmente preside à TecParques - Associação Portugue-

que integra empresas na área da produção e distribuição de cafés e 
vinhos. Entre 2008 e 2016 integrou o Grupo de Estratégia e Promo-
ção da Associação de Empresas de Vinho do Porto. Iniciou atividade 
em 2003 na Imperial – Produtos Alimentares, SA.
Obteve distinções, como o Awwward pelo design, criatividade e 
inovação na internet (2013); o reconhecimento da Associação 
Portuguesa de Nutricionistas pela Inovação e Desenvolvimento de 
Produtos e Serviços (2011); e o prémio de “Marketeer do Ano” pela 
revista especializada “Néctar” (2007).
Publica artigos de opinião. Foi autor do capítulo “Compra e Com-
portamento de Consumo no mercado dos Alimentos” na edição 
“Marketing Alimentar para Iniciantes – Com Quem Realmente Faz 
Marketing”, publicado em Portugal e no Brasil (2018).

sa de Parques de Ciência e Tecnologia, e é diretor de Operações do 
PCI - Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro.
Consultor em diversas entidades nas áreas de tecnologia, gestão, 
comercial e operações, tendo participado no aceleramento de di-
versas empresas, maioritariamente nas de índole tecnológica. Tam-
bém como consultor, tem vindo a desenvolver atividade na mentoria 
apoio ao desenvolvimento empresarial em diversas entidades.
No associativismo tem participado nos órgãos socias de diversas 
entidades de cariz desportivo, político, social, cultural e religioso, 
tais como a Fundação Prior Sardo, Associação dos Antigos Alunos 
da Universidade de Aveiro, Confraria Gastronómica do Bacalhau, 
Sport Clube Beira-Mar, Partido Social Democrata, entre outras.

ORADOR

ORADOR

AMÉRICO
CAMPOS

Nasci em 1970 na cidade da Póvoa de Varzim, sou casado e pai de 3 filhos. 
Iniciei a minha atividade profissional em 1986, na área do comercio e distribui-
ção de artigos sanitários e de climatização. Movido pelo meu dinamismo e li-
derança, em 1997 adquiri esta empresa da qual sou atualmente administrador. 
 Ao longo destes 25 anos, tanto ao nível pessoal como profissional, enfrentei 
diferentes conjunturas socioeconómicas, que me obrigaram a desenvolver a 
minha capacidade de resiliência. Hoje, o Grupo Sanipower é líder de merca-
do na área da distribuição de artigos sanitários, soluções de climatização e 
energias renováveis. 
Em 2007, integramos a maior central de compras Ibérica – Grupo Avalco – 
onde somos um associado de referência. Destaco esta fase importante no 
crescimento da minha empresa, visto que somos o único grupo nacional que 
se estabeleceu neste contexto global. 
No ano de 2014, criei uma marca própria – Proteu® - que se distingue pela qua-
lidade das soluções que oferece aos profissionais do setor no mercado ibérico. 
Atualmente, o Grupo Sanipower, constituído por cinco empresas, emprega mais de 

ORADOR

Presidente da Associação Portuguesa de 
Parques de Ciência e Tecnologia (TecParques)

Diretor de Empreendedorismo e Membro 
do Conselho de Gestão da (ANJE)

CEO da Sanipower

Morada: Edifício InovPoint, Rua José Dias Simão, 2200-062 Abrantes
Contacto telefónico: +351 241 330 330
Email: tecparques@tecparques.pt
Site: www.tecparques.pt

Morada: Rua de Nossa Sra. de Fátima 351, 4495-364
Contacto telefónico: +351 252 249 460
Email: geral@sanipower.pt
Site: www.sanipower.pt
Linkedin: sanipower-sa Redes Sociais: sanipower.sa

150 colaboradores, o que nos permitiu consecutivamente deste 2017 ser reconhe-
cidos pelo IAPMEI com o estatuto PME Excelência. Este reconhecimento distingue 
as organizações com os melhores desempenhos, indicadores de gestão e capaci-
dade competitiva. 
Ainda no âmbito profissional, sou membro do conselho consultivo da Asso-
ciação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção – APCMC. 
A minha ligação às associações de âmbito social da Póvoa de Varzim, remonta 
ao ano de 1986 quando, juntamente com um grupo de amigos, fundamos o Gru-
po Recreativo de Regufe. Além deste projeto que me orgulha, fui ainda atleta do 
Clube Desportivo da Póvoa, Clube Naval Povoense e do Varzim Sport Club, entre 
outros. Acredito que estas associações são fundamentais no desenvolvimento 
dos valores humanos, e por isso, apoio todas elas pelo papel fundamental que 
desempenham na sociedade.

Sempre acreditei na força do associativismo. Juntos somos mais fortes!
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Morada: Av. da Boavista, 2671  4100-135 Porto
Contacto telefónico: +351 226 158 500
Email: info@empreender4560.pt
Site: www.empreender4560.pt
Linkedin: empreender-45-60 Redes Sociais: empreender4560

LURDES 
MORAIS
Diretora do Projeto Empreender 
4560 da Fundação AEP

Sou licenciada em Engenharia Química e pós gra-
duada em Técnicas de Gestão Empresarial para En-
genheiros. 
Iniciei o meu percurso profissional em 1989 como téc-
nica superior do IAPMEI integrando a equipa do Gabi-
nete de Gestão do PEDIP (Programa Estratégico de 
Apoio à Indústria Portuguesa), onde permaneci como 
assessora de coordenação de Programas de apoio à 
indústria até ao 3º Quadro Comunitário de Apoio. Pos-
teriormente, passei pela direção de várias estruturas 
associativas, onde desenvolvi o meu interesse na im-
plementação de políticas públicas de desenvolvimento 
regional e setorial, assim como na definição de estraté-
gias de apoio ao crescimento económico e social.

Atualmente desenvolvo a minha atividade na área da 
consultadoria como Partner do Grupo CH, onde asse-
guro a gestão e coordenação de projetos de interesse 
coletivo nos domínios da Internacionalização e Promo-
ção da Oferta Nacional, Qualificação das Empresas 
Portuguesas e Promoção do Espírito Empresarial.

ORADORA
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Haverá idade certa para abrir 
um primeiro negócio? Será 
a nossa condição física de-

terminante para sermos empresá-
rios com sucesso? 

Estas são algumas das questões a 
abordar durante o Póvoa iNOVA Ses-
sion, agendado para dia 28 de outu-
bro às 11h45, no Hotel Axis Vermar.

PÓVOA iNOVA SESSION

HÁ LIMITES PARA EMPREENDER?
Os oradores convidados são Pau-
lo Dinis, Diretor Executivo da Fun-
dação AEP “Empreender 45-60”, 
que explicará qual a estratégia 
nacional de apoio ao empreende-
dorismo sénior, e Miguel Sá, em-
presário poveiro que irá partilhar a 
sua experiência de superação no 
mundo empresarial enquanto pes-
soa portadora de deficiência.

Esta sessão terá moderação de 
Sandra Sousa, jornalista natural 
do nosso concelho e que atual-
mente trabalha na RTP. Haverá 
lugar a perguntas do público, por 
forma a promover o diálogo aberto 
entre todos.

Empresário e colaborador do Movimento de Apoio de 
Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual (MAPADI), 
onde exerce funções como assistente de fisioterapia, 
desde 2017.
Com experiência profissional na área da medicina fí-
sica e reabilitação desde 2011, trabalhou no Varzim 
Sport Club, Hospital de São João, Biblioteca Munici-
pal Rocha Peixoto e na Santa Casa da Misericórdia. 
Um caso de sucesso poveiro, Miguel Sá tirou cursos 
de apoio à comunidade e de assistente administrativo 
na ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de 
Portugal e de Quiromassagem no Centro de forma-
ção Profissional e Escola Profissional – CEFAD.

ORADOR

MIGUEL
SÁ
Empresário e Colaborador do Movimento 
de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído 
Intelectual (MAPADI)

Morada:  R. de José Régio 614, 4490-648 Póvoa de Varzim
Contacto telefónico: +351 252 683 211
Email: geral@mapadi.pt
Site: www.mapadi.pt 
Redes Sociais: mapadi1976
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Relações Institucionais da Agên-
cia para o Investimento e Comér-
cio Externo de Portugal (AICEP), 
Pedro A. Vieira, Diretor de Pro-
gramas de Internacionalização no 
Porto Business School, e Sofia 
Brandão, responsável pelo Marke-
ting e Mercados Externos da Fá-
brica de Conservas A Poveira.
A moderação estará a cargo de 
Miguel Carrapatoso, jornalista po-
veiro e atual Editor Adjunto de Po-
lítica do Observador e de Sandra 
Sousa, jornalista da RTP.

O Hotel Axis Vermar será 
palco para um Painel so-
bre a internacionalização 

empresarial, no dia 28 de outubro, 
às 14h00. Num Mundo cada vez 
mais aproximado territorialmente 
e a nível de valores, o Município 
da Póvoa de Varzim dará o devido 
enfoque ao caracter decisivo que a 
internacionalização cada vez mais 
assume no empreendedorismo.
A internacionalização de empre-
sas é um conceito que visa a atua-
ção de uma empresa em regiões 
geográficas exteriores ao seu país. 
Este processo pode incluir diver-

sas formas de contato entre a em-
presa e o mercado exterior, pas-
sando pela simples exportação de 
produtos até a produção em esca-
la no mercado internacional.
Este processo traz uma série de 
vantagens e benefícios para as 
empresas que optem por iniciar 
atividades noutro país, tais como: 
ganho de novos mercados, dimi-
nuição de custos, acumulação de 
experiência, criação de uma mar-
ca mais global e diluição de riscos.
Vão participar neste Painel IV os 
convidados Luís Moura, membro 
da Direção da Rede Externa e de 

PAINEL IV
INTERNACIONALIZAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DE  
(SABER) DAR O SALTO
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Morada: Avenida Fabril do Norte, 425, 4460-316 Matosinhos
Email: geral@pbs.up.pt
Contacto telefónico: +351 226 153 270
Linkedin: portobusinessschool Redes Sociais: portobusinessschool

LUÍS
MOURA

PEDRO
A. VIEIRA 

SOFIA
BRANDÃO 

Sou gestor e docente universitário. Vivi no Japão e trabalho num 
ambiente multicultural.
Na Porto Business School, a escola de negócios da Universidade 
do Porto, sou codirector do dMBA (The Digital MBA) e do Executive 
Master in International Business. Assumo também a direção dos 
Open Executive Programmes na área de internacionalização. Na 
Universidade do Minho leciono no Departamento de Estudos Asiá-
ticos a alunos portugueses e chineses. 
Fui fundador e estou na gestão de empresas de diversos setores. 
Em 2005 fui um dos fundadores da Market Access, uma empresa 
de consultoria em negócios internacionais que já apoiou centenas 
de organizações, de vários países, na abordagem de mercados ex-
ternos. Hoje estou no board da empresa. 

Após a conclusão da minha licenciatura em Estudos Euro-
peus e Relações internacionais dei início à minha vida profis-
sional em Bruxelas, com um estágio no Comité Económico e 
Social da U.E., tendo permanecido naquela cidade por mais 
dois anos trabalhando na representação permanente junto 
das instituições europeias da ANJE – Associação Nacional 
de Jovens Empresários. De regresso a Portugal passei por 
diferentes empresas sempre com responsabilidade comercial 
e de marketing e completei estudos pós-graduados em eco-
nomia internacional. Integrei a equipa da A Poveira S.A. em 
2014, inicialmente com a responsabilidade do Marketing e do 
Mercado Nacional e, hoje, no Marketing e Mercados Externos.

Luis Moura tem 50 anos e mais de 25 anos de experiência 
profissional no então ICEP e atual AICEP, a Agência para 
o Investimento e Comércio Externo de Portugal, em vários 
mercados e em Portugal. Começou por ser membro das 
equipas da AICEP em Bruxelas e Londres e foi, posterior-
mente, nomeado Delegado da AICEP no Canadá, Estados 
Unidos, Angola e Espanha. Desde Setembro de 2022 e 
após terminar mais um ciclo de 10 anos no exterior, regres-
sou à Sede da AICEP onde desenvolve atividade no apoio à 
Rede Internacional. 

Academicamente e uma vez concluída Licenciatura em 
Economia na Faculdade de Economia da Universidade 

Morada: Parque Industrial de Laúndos, Lote 46 | 4570-311 Laúndos
Email: geral@apoveira.pt
Contacto telefónico: +351 252 622 158
Site: www .apoveira.pt
Linkedin: Fábrica de conservas a poveira Redes Sociais: APoveira

Fui colaborador da Aicep Portugal, em Portugal e no Japão. Fui 
também consultor na área da inovação, tendo participado em pro-
jetos no âmbito da Comissão Europeia e de agências de apoio ao 
desenvolvimento. 
Sou licenciado em Relações Internacionais Económicas pela UMi-
nho, tenho uma pós-graduação em Estudos Europeus pela Facul-
dade de Direito da Universidade de Coimbra e um MBA pela Porto 
Business School. Iniciei o doutoramento na área da Comunicação 
Intercultural, tendo a parte letiva concluída.

Nova de Lisboa, concluiu um Mestrado em Economia na 
Universidade Católica de Lovaina (Bélgica) e um segundo 
Mestrado em Economia Europeia no Colégio da Europa em 
Bruges (Bélgica). Hoje está inscrito no programa de Douto-
ramento em Gestão Internacional no ISEG em Lisboa.

ORADOR

ORADORA

ORADOR

Morada: Rua de Entrecampos, nº 28 Bloco B – 12º A. 1700-158
Contacto telefónico: +351 217 909 500
Email: aicep@portugalglobal.pt
Site: www.portugalglobal.pt
Linkedin: aicep-portugal-global Redes Sociais: aicepPortugal

Direção da Rede Externa e de Relações 
Institucionais da Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal (AICEP)

Marketing e Mercados Externos da 
Fábrica de Conservas A POVEIRA

Diretor de Programas de Internacionalização 
na Porto Business School
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RUI
FERREIRA

Rui Pedro Soares Ferreira é Licenciado em Organi-
zação e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior 
das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL), 
Mestre com Especialização em Finanças na Universi-
dade Católica Portuguesa e Docente no ISCTE-IUL, 
desde 2001.Foi Vice-Presidente Executivo da Portu-
gal Ventures entre 2018-2021, foi consultor de diver-
sas entidades sobre financiamento, reestruturações, 
fusões e aquisições de PME e inovação/empreende-
dorismo, CFO do SharkTank Portugal (2014-2017), 
administrador executivo do ICAT/TEC Labs – Institu-
to de Ciência Aplicada e Tecnologia da Faculdade de 
Ciências de Lisboa (2012-2013), Diretor de Corpora-
te Finance da Capital Criativo, Sociedade de Capital 
de Risco (2010-2011), Diretor-Geral e Fundador do 

Audax (Centro de Investigação e Apoio ao Empreen-
dedorismo e Empresas Familiares do ISCTE e Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa) (2005-
2009), gerente na Divisão de Corporate Finance da 
Deloitte (2004-2005) e assessor da administração da 
API-Capital, SA (2001-2004). Foi ainda coordenador 
do Gabinete de Engenharia/Inovação Financeira e do 
Gabinete de Estudos do IAPMEI (1993-2000).”

ORADOR

Morada: Av Dr. Antunes Guimarães, 103 4100-079 Porto
Contacto telefónico: +351 211 589 100
Email: contact@portugalventures.pt
Linkedin: portugal-ventures Facebook: PortugalVentures

Presidente da Portugal Ventures



31

PÓVOA iNOVA SESSION

COMO POSSO FINANCIAR UMA 
GRANDE IDEIA?

Licenciei-me em Gestão na Universidade Católica do 
Porto em 2018 e completei uma Pós-Graduação em 
Digital Business na Porto Business School no final de 
2021. Tive a possibilidade de estudar na Roménia e 
trabalhar na China, o que me permitiu adquirir conhe-
cimentos culturais e económicos muito valiosos. Em 
2022, vendi a minha primeira empresa, a Powerzada 
- a primeira rede aluguer de powerbanks em Portugal. 
Agora dedico-me 100% à Shoevenir e a todo o seu 
potencial.

GONÇALO
MARQUES

ORADOR

guém indiferente no III Congresso 
Empresarial da Póvoa de Varzim. 
Este debate terá moderação de 
Sandra Sousa, jornalista da RTP, 
e de Miguel Carrapatoso, Editor 
Adjunto Política do Observador. 
Haverá lugar a perguntas do públi-
co, por forma a promover o diálogo 
aberto entre todos.

Ter uma ideia, por mais valio-
sa que seja, pode não ser o 
suficiente para começar um 

grande negócio. Então, como a 
podemos financiar? Quais os pro-
cedimentos a adotar na passagem 
do papel para a prática?

O Póvoa iNOVA Session compro-
mete-se a responder a estas ques-
tões e informar os empreendedo-

res poveiros e visitantes através 
de exemplos práticos de sucesso 
nesta vertente, de empresários 
que alavancaram os seus negó-
cios através de uma grande ideia.
Rui Ferreira, Presidente da Portu-
gal Ventures, e Gonçalo Marques, 
CEO da Shoevenir, são os gran-
des convidados da sessão, que 
arranca no dia 28 de outubro, às 
16h15, e promete não deixar nin-

Morada: Rua Cidade de Guimarães n88 2ºS/N 4490-148
Contacto telefónico: +351 915 227 948
Email: info@shoevenirworld.com
Linkedin: shoevenir Facebook: shoevenirworld

CEO da Shoevenir
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PAINEL V
AGRONEGÓCIO: PENSAR O SETOR (ALÉM) DA TERRA

exportação de produtos locais e 
o fomento do empreendedorismo 
local e aconselhamento, facilitan-
do o acesso aos instrumentos de 
financiamento para o desenvolvi-
mento do agronegócio.
O Painel irá contar com a partici-
pação de Rogério Lima Ferreira, 
Diretor-Geral da Direção Geral da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Salomé Dias, Gestora de 
Projetos Smart Rural / Habitat de 
Inovação Empresarial nos Secto-
res Estratégicos (HIESE) e Idalino 
Leão, Presidente do Conselho de 
Administração da Agros. 
A moderação estará a cargo de 
Miguel Carrapatoso, jornalista po-
veiro e atual Editor Adjunto de Po-
lítica do Observador e de Sandra 
Sousa, jornalista da RTP. 

A valorização da qualidade do 
produto e do apoio aos pe-
quenos produtores locais 

irá estar em discussão no Painel 
V do III Congresso Empresarial da 
Póvoa de Varzim, no dia 28 de ou-
tubro, às 17h00.
O agronegócio inclui todas as ati-
vidades económicas relacionadas 
com o comércio de produtos agrí-
colas e divide-se em três níveis: os 
produtores rurais, seja de micro, 
pequeno, médio ou grande porte, 
os fornecedores, que disponibili-
zam máquinas, equipamentos e 
sementes, e a cadeia de distribui-
ção, responsável por levar os pro-
dutos até à mesa do consumidor.

Um tema a que o Município da Pó-
voa de Varzim, em linha com o Pla-
no Estratégico 2020-2030, dedica 

atenção máxima, nomeadamente 
no apoio constante aos pequenos 
produtores locais, na valorização 
da qualidade do que é local e na 
preocupação com a sustentabili-
dade ambiental. Este apoio assu-
miu particular importância neste 
momento tão difícil de rescaldo de 
pandemia, guerra e seca, em que 
foi necessário repensar todo o mo-
delo de funcionamento da cadeia 
de valor, para que ninguém saísse 
prejudicado.
Recorde-se, que a Câmara Munici-
pal promove articulação e relação 
de proximidade com os agriculto-
res locais, para a partilha de for-
mação técnica e de boas práticas, 
a potenciação do branding territo-
rial, com marca própria e selo de 
origem, programas de incentivo à 
transformação, comercialização e 
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ROGÉRIO
LIMA FERREIRA

SALOMÉ
DIAS

O meu nome é Ana Salomé Dias, tenho 30 anos e sou natural da Lousã. 
Atualmente sou Gestora de Projetos do “Smart Rural HIESE Powered 
by IPN Incubadora”.
Licenciei-me em Estudos Europeus (2015) na Universidade de Coim-
bra e pós-graduei-me em Gestão de Empresas PME (2019) no ISCAC 
– Coimbra Business School também me tornei formadora certificada 
desde 2021.
Entre 2017 e 2022 desenvolvi atividades em associações empresariais, 
nomeadamente, AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã e NEP 
– Núcleo Empresarial de Penela na representação, defesa e promoção 
das empresas sedeadas nestes territórios, bem como no apoio à ges-
tão de projetos financiados, nomeadamente projetos de formação.
Colaboro com o Smart Rural HIESE desde 2019, tendo assumido em 

Idalino José da Silva Leão nasceu em Massarelos, Porto 
em 1978. 
Licenciou-se em Sociologia na Universidade da Beira Interior.
Iniciou a sua atividade profissional como Produtor em 2004.
Presidente da Cooperativa Agrícola “ A Lavoura do Conce-
lho de Paços de Ferreira” desde fevereiro de 2012.
Membro do Conselho de Administração da PEC Nordes-
te – Indústria de Produtos Pecuários do Norte, S.A. desde 
Março de 2014.
Preside ainda algumas federações do setor pecuário.
A 18 de Janeiro de 2022 assumiu a presidência da Fenalac 

Diretor-Geral da Direção Geral da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, Rogério Ferreira trabalha diretamente nas 
temáticas do desenvolvimento rural há mais de 15 anos, 
tendo iniciado funções no setor público em 2008.  
Especializou-se na área da gestão dos fundos comunitários 
diretamente relacionados com a aplicação da Política Agrí-
cola Comum bem como das políticas da Coesão Territorial.
No setor privado exerceu vários cargos de direção e de con-
sultoria técnica nos vários domínios da gestão. Desenvol-
veu atividade de ensino e formação em várias Instituições, 
para as áreas da Gestão, Contabilidade, Fiscalidade e Ges-
tão de Fundos Comunitários.

2022 funções como de Gestora de Projetos de Incubação. O Smart Rural 
HIESE é uma incubadora de empresas que resulta de uma parceria entre 
a IPN Incubadora e o Município de Penela e que tem como especializa-
ção inteligente a inovação em meio rural. As principais tarefas e respon-
sabilidades incluem acompanhamento próximo dos empreendedores e 
start-ups para o desenho do modelo de negócio, a orientação na elabo-
ração de planos de negócios, a entrada no mercado e identificação de 
oportunidades de negócio a nível nacional e internacional, a identificação 
de programas de apoio à investigação à inovação bem como a angaria-
ção de investimento.
Considero-me uma (intra-)empreendedora, sempre com vontade de 
trazer novas ideias e criar valor à organização que represento.

(Federação Nacional das Uniões das Cooperativas de Leite 
e Lacticínios).
Desde o dia 21 de março de 2022, assumiu a presidência 
da AGROS, a que se somou a presidência da CONFAGRI, 
desde o dia 24 de maio.

É mestre em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa e 
Formação em Gestão Pública, pelo INA. 

ORADORA

ORADOR

ORADOR

Morada: Quinta Vale do Espinhal, EM 558 1 Vale do Espinhal
Contacto telefónico: +351 239 700 770
Email: sdias.hiese@ipn.pt / jsousa.hiese@ipn.pt
Site: www.smartrural.pt
Linkedin: hiese Redes Sociais: : Smart Rural Smart HIESE

IDALINO
LEÃO Ã

Diretor-Geral da Direção Geral da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural

Gestora de Projetos Smart Rural / Habitat 
de Inovação Empresarial nos Sectores 
Estratégicos (HIESE)

Presidente do Conselho de 
Administração da Agros

Morada: Rua Cidade da Póvoa de Varzim, 55 4490-295 Argivai PVZ
Contacto telefónico: +351 252 241 000
Email: geral@agros.pt
Site: www.agros.pt
Linkedin: agros Redes Sociais: agrosucrl

Morada:  Av. Afonso Costa 3, 1949-002 Lisboa
Contacto telefónico: +351 218 442 200
Site: www.dgadr.gov.pt
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Mentora de líderes femininas no Brasil, Angola e 
Portugal é CEO do Clube Mulheres de Negócios de 
Portugal, no qual desenvolve um ousado programa 
de criar uma Nação Empreendedora, em língua por-
tuguesa, em todos os países. 

Doutorada em História, é, igualmente, mentora femi-
nina, autora de estudos e pesquisas sobre a Inteligên-
cia Emocional Feminina, escritora e empresária.

Empresária na área da Comunicação e Marketing no 
Rio de Janeiro, Brasil, possui uma longa trajetória de 
sucesso de como implementar projetos inovadoras 
que geram resultados e impactos sociais. Foi proprie-
tária do primeiro Canal Médico de Televisão, no Bra-

sil, e autora de campanhas líderes como “Cigarro por 
Amor, Pare!” que provocou a tomada de decisão do 
governo brasileiro no combate ao tabagismo. 

Escritora de livros sobre a sua metodologia “Caminho 
das Estrelas – Estratégias para a realização Femini-
na” e “O Código Secreto das Mulheres – a Inteligên-
cia Emocional Feminina revelada” e do livro “Viver e 
Amar Lisboa”.

ORADORA

Presidente das  Mulheresdenegócios.pt

RIJARDA
ARISTÓTELES

Morada: Praça Infante D. Pedro, 14 Algés, 1400-209 Lisboa 
Email: contato@clubemulheresdenegociospt.com
Site: www.clubemulheresdenegociospt.com
Redes Sociais: : clubemn.pt
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Morada: Rua Gomes de Amorim, 2335 4490-091 Aver-o-mar
Contacto telefónico: +351 252 681 765
Email: geral@agrozim.pt
Site: www.agrozim.pt
Redes Sociais: : Agrozim

Registada como Maria Gomes Amorim Marques, todos me 
conhecem por Ivete Marques e sou a CEO da Agrozim – 
Comércio de Produtos para Agricultura, Lda. ,empresa que 
nasceu e se mantém sediada em Aver-o-Mar. Também eu 
sou natural de Aver-o-Mar e frequentei sempre a socieda-
de Averomarense. Estudei no Liceu Nacional da Póvoa de 
Varzim (agora escola secundária Eça de Queirós) e estive 
sempre perto do negócio dos agroquímicos, iniciando o meu 
caminho através da empresa do meu pai, há mais de 30 anos 
atrás. Aí comecei a construir o nome AGROZIM.

Sou apaixonada pelas vendas, pela estratégia e pela Agri-
cultura, procurando excelência em tudo o que faço e fazen-
do da honestidade o meu mote.

Ao longo da minha carreira lidei com um vasto leque de pes-
soas, desde pequenos produtores a várias multinacionais e 

IVETE
MARQUES

ORADORA

Importa reforçar que o Município 
da Póvoa de Varzim se encontra, 
igualmente, a elaborar o seu Pla-
no Municipal para a Igualdade e 
a Não Discriminação (PMIND), 
comprometendo-se a adotá-lo e a 
implementá-lo num prazo máximo 
de três anos, mais um passo no 
sentido de garantir o respeito pela 
dignidade da pessoa humana in-
dependentemente do seu género, 
mas também da sua idade, condi-
ção, etnia, religião ou orientação 
sexual.
Esta sessão terá moderação de 
Sandra Sousa, jornalista da RTP, 
e de Miguel Carrapatoso, Editor 
Adjunto Política do Observador. 
Haverá lugar a perguntas do públi-
co, por forma a promover o diálogo 
aberto entre todos.

O Póvoa iNOVA Session irá 
abordar o tema “A liderança 
tem género?”, no dia 28 de 

outubro, às 18h30, no âmbito do III 
Congresso Empresarial da Póvoa 
de Varzim.
Rijarda Aristóteles, Presidente da 
Mulheresdenegócios.pt, e Ivete 
Marques, CEO da Agrozim, são 
as convidadas especiais para uma 
conversa que promete uma reflexão 
sobre a cada vez maior importância 
deste tema nas sociedades moder-
nas e no mercado de trabalho num 
mundo cada vez mais globalizado.
O Município da Póvoa de Varzim, 
empenhado nesta luta, aderiu à 
Carta Europeia para a Igualdade, 
elaborada e promovida pelo Con-
selho de Municípios e Regiões da 
Europa (CCRE). Ao subscrever o 
documento, a autarquia da Póvoa 
de Varzim assume formalmente o 

compromisso público no sentido 
da implementação de ações para a 
eliminação das desigualdades polí-
ticas, económicas, sociais e cultu-
rais ao nível da participação de mu-
lheres e de homens na vida local, 
garantindo que, na prática, mulhe-
res e homens beneficiam dos mes-
mos direitos e que todas as formas 
de discriminação são eliminadas.
Esta adesão enquadra-se nas po-
líticas definidas pelo Município da 
Póvoa de Varzim no seu Plano Es-
tratégico 2020-2030, que visam a 
promoção de Igualdade, Inclusão, 
Combate à Violência e Apoio à Víti-
ma, no âmbito das quais já anterior-
mente subscreveu o Protocolo de 
Cooperação entre a Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Géne-
ro e assinou o Protocolo de Coope-
ração com a Comissão para a Cida-
dania e a Igualdade de Género.

CEO da Agrozim

sempre procurei estimar cada uma dessas relações com o 
respeito, carinho e individualidade merecidas. Essas rela-
ções e o meu trabalho também me deram o privilégio de co-
nhecer o Mundo, tendo-me enriquecido enquanto pessoa e 
enquanto mulher de negócios. 

Nunca tive medo de procurar e arriscar nas mais diversas 
áreas, procurando sempre trazer algo de novo para a em-
presa. Sou feliz neste mundo empresarial, o que me motiva 
para ser sempre melhor, procurando transmitir o mesmo a 
todos os que trabalham comigo.

A Agrozim e a Agrozimvet são a minha casa e os nossos 
clientes e funcionários, para mim, fazem parte da família. 
Somos todos muito unidos e juntos fazemos uma empresa 
de excelência!

PÓVOA iNOVA SESSION

A LIDERANÇA TEM GÉNERO?
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PAINEL VI
SUSTAINABLE BLUE TOURISM: UMA (REAL) JANELA 
DE OPORTUNIDADE ECONÓMICA

a tradição do trabalho dos sarga-
ceiros à potencialidade de inovação 
das cadeias produtivas – elementos 
centrais para o desenvolvimento do 
empreendedorismo e crescimento 
económico e turístico no concelho.
Paralelamente, o Município está 
a criar condições para a futura 
renovação d´A Poveira, na produ-
ção de um laboratório que possa 
desenvolver novas tecnologias e 
aproveitar o imenso potencial que 
temos nesta área, e que vai muito 
além da pesca.
O jornalista poveiro Pedro Cruz, 
Diretor da TSF, será o moderador 
desta sessão, intitulada “Sustaina-
ble Blue Tourism: uma (real) janela 
de oportunidade económica”. 

Numa fase em que os clientes 
estão cada vez mais cons-
cientes da necessidade de 

fazerem escolhas de consumo 
ambientalmente mais conscien-
tes, novos desafios imperam! Um 
destes desafios é a afirmação do 
Turismo Azul Sustentável, tema 
que estará em debate no Painel VI 
do III Congresso Empresarial da 
Póvoa de Varzim, no dia 29 de ou-
tubro, às 10h00.
Esta aposta no turismo azul neces-
sita do investimento, participação 
e envolvimento de stakeholders 
do setor privado; designadamente 
agrícola, alimentar, farmacêutico 
ou cosmético. Nesse sentido, e 
depois de dois anos em que o setor 
turístico foi severamente afetado 
pela pandemia, este Painel irá ou-

vir Leonor Picão, Diretora Coorde-
nadora da Direção de Valorização 
da Oferta do Turismo de Portugal, 
Luís Miguel Ribeiro, Presidente da 
Associação Empresarial de Portu-
gal e José Maria Ferreira, CEO da 
Ecosteel, empresa de referência 
sediada no nosso concelho e que 
se encontra atualmente a apostar 
neste setor.
Trata-se da oportunidade de valo-
rizar e divulgar uma dinâmica ine-
gociável por parte do Município 
da Póvoa de Varzim, consagrada 
no Plano Estratégico 2020-2030. 
Nesse âmbito, a Câmara Municipal 
associou-se ao projeto “ValSar - Va-
lorização do Sargaço da Costa Li-
toral Norte”, desenvolvido por uma 
equipa de investigadores da Uni-
versidade de Coimbra, que irá aliar 
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LUÍS MIGUEL
RIBEIRO

JOSÉ MARIA
FERREIRA 

Vice-Presidente do Conselho Geral e Vogal da Direção da 
CEP – Confederação Empresarial de Portugal e Presidente 
da AEP – Associação Empresarial de Portugal.
Mestre em Gestão e Negócios, Licenciado em Gestão Fi-
nanceira e Fiscal, é Diretor Geral do IET – Instituto Empre-
sarial do Tâmega, Presidente Assembleia-Geral do CETS 
– Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa, do qual foi 
presidente da Direção e fundador. Foi também Presidente 
da Direção da AEA – Associação Empresarial de Amarante.
É Empresário e foi administrador de empresas. Lecionou 
Economia e Gestão e foi Vice-Presidente da Direção da Es-
cola Profissional António do Lago Cerqueira.

Numa definição crua, José Maria Ferreira é um empresário 
português com uma vasta experiência e conhecimento nas 
áreas da engenharia, arquitetura, design e arte. Com a sua 
perspicaz sensibilidade, cedo percebeu que unindo estes 
quatro pontos poderia criar algo inovador.
 Rodeado por alguns dos melhores arquitetos do mundo, 
tais como Eduardo Souto de Moura, Francis Kéré e Carva-
lho Araújo, José Maria Ferreira destaca-se pela introdução 
dos sistemas de caixilharia minimalista em Espanha (2003) 
e, consequentemente, a criação do primeiro sistema portu-
guês (2008), bem como a aposta na marca OTIIMA (2014).
 Da sua relação e apoio às artes, nasce a Artworks (2017), 

Arquiteta com funções no Turismo de Portugal – Direção 
da Qualificação da Oferta – e Presidente da Comissão 
Técnica CT 144 – Serviços Turísticos, constituída por vá-
rias subcomissões (SC 2 Serviços Termais, SC 6 Turismo 
de Natureza e outdoor, SC 10 Alojamento, SC 13 Turismo 
Industrial, SC 14 Turismo Acessível, SC 15 Sustentabilida-
de).
Trabalha em articulação com o comité internacional ISO/
TC228 Tourism and related services e respetivos Grupos 
de Trabalho (WG 2 Spa services and Health tourism, WG 
7 Adventure tourism – sobre o qual Portugal é Project lea-
der sobre o documento em conclusão Adventure Tourism 

Morada: Parque Industrial de Laúndos, lote 40, 4570-311 Laúndos
Contacto telefónico: +351 252 219 952
Email: info@gofriday.eu
Site: www.gofriday.eu
Redes Sociais: gofriday.eu

uma organização dedicada à produção de trabalhos artísti-
cos, que atua desde a conceção à instalação. Colaborando 
com artistas de várias áreas, entre eles José Pedro Croft e 
Pedro Cabrita Reis. Para além da arte, a sua paixão pelas 
relações humanas reflete-se em várias ações de mecenato 
e parcerias que estabelece com diversas entidades, assu-
mindo um papel ativo nas áreas da Cultura e Solidariedade.
Em 2020, dá mais um passo em direção ao futuro e assume 
a Go Friday, uma marca que visa melhorar a experiência de 
viver na água, ir além da criação de belos edifícios e vislum-
brar um futuro seguro, através do design e da tecnologia das 
casas flutuantes.

Sustainability good practices, WG 13 Sustainable tourism, 
WG 14 Accessible tourism e WG 15 Accommodation).

ORADOR

ORADORA

ORADOR

LEONOR
PICÃOÃ
Diretora Coordenadora da Direção de 
Valorização da Oferta do Turismo de Portugal

Presidente da Associação 
Empresarial de Portugal

CEO da Ecosteel

Morada: Rua Ivone Silva, 6, Lisboa
Contacto telefónico: +351 211 140 200
Email: info@turismodeportugal.pt
Site: www.turismodeportugal.pt
Linkedin: turismo-de-portugal Redes Sociais: TurismodePortugal

Morada: Av. Dr. António Macedo, 196, 4450-617 Leça da Palmeira
Contacto telefónico: +351 229 981 500
Email: aep@aeportugal.pt
Site: www.aeportugal.pt
Linkedin: aeportugal
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A Auto Furtado é uma empresa com 22 anos de experiência no setor da reparação e manutenção de 
viaturas ligeiras de passageiros e mercadorias, sediada na Zona Ind. de Amorim, com excelentes acessos 
A28, A7, A11, N13, e uma filial especializada em serviços de colisão, na Zona Ind. de Argivai  (N 206).
A nossa missão não se esgota na reparação de automóveis, representar uma marca com a dimensão 
e valores da Auto Furtado significa disponibilidade, empenho e determinação, estar próximo de cada 
cliente e proporcionar-lhes soluções à medida das suas necessidades.
Somos uma oficina de referência no setor, reconhecida pela qualidade do serviço prestado, pela 
tecnologia e materiais utilizados, pela disponibilidade do serviço e excelente formação de jovens 
alunos de escolas nacionais e programas de mobilidade internacionais.
Somos associados da AEPVZ, ANECRA, ACAP, e membros da comissão da DPAI.
Proporcionamos um atendimento personalizado, apoiado numa base de dados com mais de 7000 
viaturas e uma rede de parceiros qualificados, que nos permitem dar resposta á reparação de mais de 
50 marcas de automóveis.
Somos especialistas em gestão de frotas executando manutenções preventivas, disponibilizando 20 
viaturas de substituição garantindo assim a mobilidade de todos os clientes e o normal funcionamento 
das empresas.
Em 2022, A Auto Furtado foi considerada uma das 3 melhores oficinas a nível nacional no Challenge 
das Oficinas, a principal prova do setor em Portugal, organizada pelo Jornal das Oficinas em parceria 
com a T-academy, empresa especializada em consultoria automóvel.
Estamos presentes na comunidade apoiando o desporto e promovendo ações sociais através de 
patrocínios a clubes, donativos a instituições e marcando presença em vários eventos.

CENTRO DE MECÂNICA GESTÃO DE FROTAS CENTRO DE COLISÃO ACADEMIA DE FORMAÇÃO

ELETRICIDADE
Ar Condicionado
Alarmes
Auto - Rádios
Sistemas Som
Sistemas de Navegação
Park Pilot
Faróis

CARROÇARIA
Lavagem de viaturas
Aspirações
Lubrificações

ELETRÓNICA
Ignição
Injeção
Diagnósticos eletrónicos
Análise de gases de escape

MECÂNICA
Revisões
Escapes / Catalisadores
Suspensões
Mudanças de óleo e filtros
Travões
Reparação de Motores

SERVIÇOS ADICIONAIS
Substituição de vidros
Alinhamento de direções
Equilibragem de rodas
Pneus
Pré I.P.O. (Inspeções)

SISTEMAS DE SEGURANÇA
ABS, ESP, ASR

MORADA
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias N.º 616
Póvoa de Varzim

MORADA
Rua São Miguel-O-Anjo, 971
4490-224 - Argivai, P. Varzim

910 325 929

252 627 122

CENTRO DE MECÃNICA

CENTRO DE COLISÃO

968 737 740

252 648 389

www.autofurtado.ptQualidade e confiança é na Auto Furtado
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CENTRO DE MECÂNICA GESTÃO DE FROTAS CENTRO DE COLISÃO ACADEMIA DE FORMAÇÃO

ELETRICIDADE
Ar Condicionado
Alarmes
Auto - Rádios
Sistemas Som
Sistemas de Navegação
Park Pilot
Faróis

CARROÇARIA
Lavagem de viaturas
Aspirações
Lubrificações

ELETRÓNICA
Ignição
Injeção
Diagnósticos eletrónicos
Análise de gases de escape

MECÂNICA
Revisões
Escapes / Catalisadores
Suspensões
Mudanças de óleo e filtros
Travões
Reparação de Motores

SERVIÇOS ADICIONAIS
Substituição de vidros
Alinhamento de direções
Equilibragem de rodas
Pneus
Pré I.P.O. (Inspeções)

SISTEMAS DE SEGURANÇA
ABS, ESP, ASR

MORADA
Zona Industrial de Amorim
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Póvoa de Varzim
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www.autofurtado.ptQualidade e confiança é na Auto Furtado
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BEBERETES
Menu de degustação com produtos locais
e harmonização de vinhos

criações de autor, pautadas pela 
presença dos nossos produtos lo-
cais e de um toque asiático, fiel ao 
estilo que tão bem carateriza este 
Chef poveiro. O menu de degus-
tação será complementado com 
uma harmonização de vinhos, 
proporcionada pela Garrafeira D. 
Figueiredo, e com música ao vivo 
por Cristiana Correia.
Os beberetes são gratuito e aberto 
a todos os participantes, tendo iní-
cio após a última sessão dos dois 
primeiros dias do Congresso, às 
18h30 e 19h15 dos dias 27 e 28 de 
outubro, respetivamente.

Tão importante quanto assistir aos 
painéis previstos no programa, os 
empresários devem aproveitar o III 
Congresso Empresarial da Póvoa 
de Varzim para se conhecer me-
lhor, trocar contactos e consolidar 
relações com vista a estabelece-
rem futuros projetos conjuntos. Foi 
a pensar na mais-valia destes mo-
mentos de networking que o Mu-
nicípio da Póvoa de Varzim criou, 
no final de cada dia do Congresso, 
dois cocktails de fim de tarde.
No primeiro dia do evento, caberá 
ao Chef Rui Santos, do Restauran-
te Villa Mendo, preparar um menu 
de degustação volante de 7 mo-

mentos, tendo por base os nossos 
produtos locais mas com um toque 
de autor que promete surpreender. 
O menu de degustação será com-
plementado com uma harmoniza-
ção de vinhos, proporcionada pela 
Grainha & Co. Garrafeira Wine Bar, 
e com um Saxfone Live Act de Ri-
cardo Rodrigues.
No segundo dia, voltamos a abrir 
o apetite e a aguçar a curiosidade 
dos participantes com uma pro-
posta igualmente promissora. Ca-
berá ao Chef Artur Pinho, do Res-
taurante Momo, preparar o menu 
de degustação volante de sexta-
-feira. Ao todo, serão servidas 7 
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27 DE OUTUBRO27 DE OUTUBRO
menu chef

1º momento:
Quinta da Badula Rosé 2021

2° momento:
Kelman Encruzado Branco 2020
Quinta de Arcossó Bastardo Tinto 2018

3° momento:
Quinta da Lapa Espumante Brut Nature 2018

RUI
SANTOS

Filho da Terra com muito orgulho é como se pronun-
cia o Chef Rui Santos quando fala da sua terra Natal 
- a freguesia da Estela. 
Tal qual filho pródigo que à sua casa retorna, após 
vários anos a aprimorar a sua arte sob a alçada de 
grandes nomes da gastronomia portuguesa, em 2017 
criou o Villa Mendo como forma de presentear a sua 
terra com a sua paixão pela cozinha.
A busca incessante pela qualidade local e a parceria 
entre as empresas poveiras, são uma constante nes-
te percurso que prima pela originalidade e inovação 
gastronómica. Fica a promessa de uma cozinha sim-
ples realçada pela sua mestria e pela qualidade dos 
produtos da nossa Póvoa.

Situada numa rua icónica da nossa cidade a Grainha & 
Co. pretende juntar no mesmo espaço, uma garrafei-
ra especializada com uma vasta oferta de vinhos na-
cionais, uma seleção de produtos alimentares gour-
met com destaque para os enchidos, queijos, azeites, 
e um espaço de degustação onde poderá com família 
ou amigos desfrutar da harmonização desses mes-
mos produtos com os vinhos da garrafeira.

Restaurante Villa Mendo
Morada: Rua da Estela 1020 4570-209, Póvoa de Varzim
Contacto telefónico: +351 252 618 675  
                      +351 913 853 003
Redes Sociais: villa_mendo

Grainha & Co. Garrafeira Wine Bar
Morada: Rua Dr. Caetano de Oliveira Nº 57, 4490-610 Póvoa de Varzim

Contacto telefónico: +351 969 191 142
Email: geral@grainha.pt

wine pairing

1º momento:
Sardinha “A Poveira” em broa de avintes, redução de 
porto e pimentos assados  
Gaspacho de Coração de Boi , pimentos doces e croutons
Queijo fresco “Qt da Borgonha” e compota de tomate  

2° momento:
Trouxa de Penca com Pescada à poveira
Almofada de polvo da nossa costa, grelos e chouriço

3° momento:
Cheesecake com castanhas e compota de abóbora 
Rabanada Poveira
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28 DE OUTUBRO28 DE OUTUBRO
menu chef

1º momento:
Ceviche de tomate coração de boi
Gyoza de couve penca e pescada
Conserva em escabeche de cebola
Takoyaki - “bolinha” de polvo

2° momento:
Baterazushi - sushi “prensado” de sardinha
Pescada no miso

3° momento:
“Mini” rabanada poveira em gelado de especiarias

1º momento:
Quinta do Pôpa Contos da terra Branco
Quinta do Pôpa Contos da terra Tinto

2° momento:
Quinta do Pôpa Branco
Quinta do Pôpa Tinto

3° momento:
Quinta do Pôpa Rosé

ARTUR 
PINHO

Licenciado em Engenharia Civil, após trabalhar du-
rante 5 anos no ramo e após deparado com a crise 
que abalou o sector da construção em 2018 decidiu 
mudar de ramo. Trabalhou em várias casas de refe-
rência tais como UMAI, Romando e Yakuza, inicou 
2 projectos: Mizu e Dona Julia Sushi e emigrou em 
2014 para a Noruega onde trabalhou na restauração 
durante 3 anos. Em Abril de 2019 abriu o Restauran-
te Momo na Póvoa de Varzim. O conceito do Momo 
passa por aproximar a cozinha asiática aos poveiros, 
através de uma interpretação particular: “Asian Twist”, 
uma linha condutora que une os pratos que se podem 
saborear no Momo.

A Garrafeira D Figueiredo, uma empresa situada na Pó-
voa de Varzim. Criada em 2017, a nossa empresa surgiu 
para revolucionar o setor e dar foco ao trabalho desen-
volvido pelos “pequenos” produtores vitivinícolas. Hoje, 
70% dos produtos que a Garrafeira D Figueiredo vende 
são exclusivamente produzidos por este segmento.
O grande foco da nossa empresa é dar voz a este se-
tor que está em permanente evolução. Cada vez mais 
pessoas, desde os mais jovens e conhecedores aos 
mais velhos e sábios, estão a reaproximar-se do setor 
vitivinícola. Prova disso, é a posição que temos vindo 
a conquistar no mercado, fruto de um trabalho árduo 
de  cinco anos à procura do melhor que se faz em Por-
tugal e no mundo.

MOMO - Asian Twist & Sushi
Morada: Largo Eça de Queirós nº3 4490-423 Póvoa de Varzim
Contacto telefónico: +351 911 821 261
Email: geral@restaurantemomo.pt
Redes Sociais: restaurante_momo

Garrafeira D. Figueiredo
Morada: Rua Ten. Valadim 15, 4490-585 Póvoa de Varzim

Contacto telefónico: +351 916 229 488

wine pairing
COM PRESENÇA DO PRODUTOR
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PARCERIAS
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CAMPO 
ABERTO 

PROANDI

O Agrupamento de Escolas Campo Aberto, situado 
na freguesia de Beiriz, Concelho da Póvoa de Varzim, 
promove desde 2009/2010, Cursos Profissionais nas 
áreas  da Hotelaria e Restauração nomeadamente 
Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria. A aposta no 
desenvolvimento destas áreas profissionais  reveste-
-se de grande importância a nível concelhio e nacio-
nal, face às necessidades crescentes das empresas 
ligadas ao turismo e restauração. 
Os Cursos Profissionais são procurados por forman-
dos de várias localidades dentro e fora do concelho, 

que encontram nesta modalidade de formação uma 
excelente oportunidade de concluir a escolaridade 
obrigatória e obter certificação profissional de nível 
IV, 12.º ano. A preocupação em preparar profissionais 
qualificados e de excelência vai de encontro às exigên-
cias do mercado de trabalho e tem sido a visão estra-
tégica do Agrupamento que, apostando na melhoria 
contínua da sua oferta educativa e formativa possui o 
Selo de Qualidade EQAVET alinhado com os princí-
pios do Quadro de Referência Europeu de Garantia da 
Qualidade na Educação e Formação Profissional. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A PROANDI – Consultores Associados, atua no mer-
cado sobre múltiplas vertentes. Sendo a realidade di-
nâmica, tal impõe que a Proandi se adapte de forma 
proativa às necessidades do tecido empresarial e res-
tantes públicos-alvo. 
Apostou na criação de uma estrutura de formação 
profissional que garanta a qualidade das ações a im-
plementar, que seja simultaneamente eficaz e eficien-
te. A Proandi é uma entidade certificada pela DGERT 
em diversas áreas de educação e formação.
Possui um Departamento de Cooperação Interna-
cional com o objetivo de estabelecer, operar e avaliar 

parcerias internacionais com organizações públicas 
e privadas, empresas e entidades, para o desenvol-
vimento de projetos de interesse nas diversas áreas 
de atuação.
A Proandi Mobilities atua no mercado como Organi-
zação de Envio, Intermediária e de Acolhimento atra-
vés de projetos Erasmus + e está envolvida em vários 
projetos no âmbito do programa Erasmus +- Ação-
-Chave 1, Ação-Chave 2 e Ação-Chave 3.
Realiza cursos de formação profissional de seguran-
ça privada autorizada pela DNPSP, e formação peda-
gógica inicial de formadores, autorizada pelo IEFP.

Morada: Praça Margarida, 4495-313 Póvoa de Varzim
Contacto telefónico: +351 252 690 490 
                      +351 932 773 115
Email: agrupamentocampoaberto.beiriz@gmail.com

Morada: : Rua 31 de Janeiro nº108, 4490-533, Póvoa de Varzim
Contacto telefónico: +351 252 613 188
                      +351 919 908 159
Email: proandi@proandi.com
Site: www.proandi.pt
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A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim su-
blinha o seu forte compromisso em valori-
zar e certificar o que é nosso, através d´A 

Póvoa Marca, um projeto promovido no âmbito 
do branding territorial, que visa a valorização da 
qualidade e certificação de produtos locais (como 
é o caso do Tomate Coração de Boi, Couve Penca 
e Cebola da Póvoa) e que irá, de futuro, abranger 

também o apoio à criação e divulgação de marcas 
tradicionais com uma componente de inovação 
no concelho.
O Presidente da Câmara Municipal ressaltou a impor-
tância do trabalho em rede com quem está no terreno 
para o arranque deste projeto ambicioso que precisa 
de contar com o esforço de todos para proteger o que 
é nosso e o que melhor se faz no concelho. 

A PÓVOA MARCA
MUNICÍPIO VALORIZA E CERTIFICA O QUE É NOSSO
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“É necessário estimular a atividade agrícola 
para que as novas gerações sintam orgulho 
em abraçar esta profissão, no presente e no 
futuro”, sublinhou Aires Pereira, com a pro-
messa de que “podem contar com o Municí-
pio como vosso parceiro na dinamização de 
uma marca distinta que garanta um selo de 
identidade e qualidade reconhecida”.
Recorde-se que a aposta no branding territo-
rial, seja através dos nossos produtos hortí-
colas de referência ou da Camisola Poveira, 
surge de um dos compromissos assumidos 
pelo Município da Póvoa de Varzim no Plano 
Estratégico 2020-30.
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força da palavra “Inovar” na Pó-
voa de Varzim. Numa altura em 
que os empreendedores en-
frentam uma era altamente vo-
látil, o Município está apostado 
em projetar e acrescentar mais 
valor à atividade empresarial lo-
cal, dando resposta aos novos 
desafios e constantes exigên-
cias de um mercado cada vez 
mais à escala global. 
Para prosperar neste mercado, 
as empresas têm de se rein-
ventar e diferenciar e é desígnio 
dos Municípios captarem in-
vestimento e criarem uma cul-
tura de inovação local e global. 
É a isso que se propõe a Póvoa 

Espaço central de ino-
vação, o Centro Póvoa 
Empresas é o espaço 

de revitalização económica do 
concelho, por excelência.
Localizado no Triângulo Dou-
rado – zona da cidade na qual 
a autarquia investiu 10 milhões 
de euros – está perto de outros 
equipamentos públicos de ex-
celência, tais como a Casa da 
Juventude e os novos Pavilhões 
Desportivos das Escolas Dr. Flá-
vio Gonçalves e Eça de Queirós.
Tem como objetivo maior esti-
mular a capacidade criativa e in-
vestidora dos nossos empreen-
dedores locais e sublinhar a 

de Varzim e o Centro Póvoa Em-
presas assume papel central 
nos compromissos definidos no 
Plano Estratégico 2020-2030, 
de contribuir para o nosso de-
senvolvimento territorial e dar 
uma resposta firme ao investi-
mento feito pela Câmara Mu-
nicipal neste espaço, que cria, 
diariamente, uma cultura de 
inovação e atrai e fixa no ideias 
transformadoras e talentos vi-
sionários, no nosso concelho.

CENTRO PÓVOA EMPRESAS
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VALÊNCIAS E ESPAÇOS DISPONÍVEIS
NO CENTRO PÓVOA EMPRESAS

Localizado no Centro Coordenador de Trans-
portes, inaugurado em abril do ano passado, 
o Centro Póvoa Empresas vem acrescentar 

dinamismo a uma zona de excelência em franca 
evolução na cidade, com a reabilitação da Esco-
la Flávio Gonçalves, a construção do Pavilhão 
Desportivo da Eça de Queirós, a ampliação do 
Mapadi e a criação de um parque infantil 100% 
inclusivo.

Este edifício é dedicado à mobilidade de trans-
portes e de pessoas, mas é, agora também, um 
polo mobilizador de ideias, agregando agora este 
local, onde estão diariamente empresários a tra-
balhar nos gabinetes de incubação ou na sala co-
-working e por onde passam muitos outros para 
ter apoio especializado, eventos de networking, 
ações de capacitação, entre todas as atividades 
promovidas com regularidade pelo Município.
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Conta com Pré-incubação, para jovens empre-
sários, preferencialmente recém-licenciados, 
que querem transformar uma ideia em modelo 
de negócio, ou titulares de projetos inovadores 
em busca de apoio para desenvolver o seu pro-
tótipo. Durante esse tempo, o empreendedor 
é acompanhado diariamente na consolidação 
de elementos vitais à sustentabilidade futura 
do seu negócio e tem acesso gratuito a uma 
equipa que o ajuda a formalizar a empresa, de-
senvolver um plano de negócios consistente e 
definir um produto ou serviço para comerciali-
zar no mercado.

Incubação física para microempresas ou PMEs 
constituídas há menos de 2 anos, mas ainda 
sem condições de investimento em espaço fí-
sico próprio, com 3 gabinetes individuais total-
mente mobilados e com climatização e acesso 
livre ao escritório 24 horas/7 dias por semana 
e aos restantes espaços partilhados (inclusi-
ve sala de reuniões e sala de formações, con-
soante disponibilidade). 

Incubação virtual para profissionais em 
início de atividade, empresários que 
viajam regularmente e pretendem racio-
nalizar custos, empresas nacionais ou 
internacionais que querem expandir o 
número de filiais e, ainda, ecommerce 
que procura sede física para maior credi-
bilidade junto dos clientes. Este serviço 
conta com alocação de um funcionário 
administrativo responsável por todo o 
serviço de secretariado, durante o horá-
rio normal de expediente.

INCUBAÇÃO
FÍSICA

INCUBAÇÃO
VIRTUAL

PRÉ-
INCUBAÇÃO
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O Centro Póvoa Empresas disponibiliza ainda 
um espaço de co-work, com 8 postos de tra-
balho partilhados com acesso livre 24 horas/7 
dias por semana, para profissionais liberais, 
nómadas digitais/teletrabalho, empreendedo-
res em fase de pré-incubação ou interessados 
em desenvolver uma ideia de negócio.

Não esquecer, ainda, o papel fundamental das 
4 Lojas Exteriores, destinadas a empresas ou 
entidades com projetos de impacto local e re-
gional, relacionados com inovação e mobilida-
de sustentável.

LOJAS
EXTERIORES

CO-WORK

Através deste apoio à criação e fixação de novos negócios na Póvoa de Varzim, o Município da 
Póvoa de Varzim assume-se como parceiro para o desenvolvimento empresarial local e acom-
panhamento permanente do tecido empresarial do concelho.
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62252 633 343 | 961 359 719 | geral@beatrizimobiliaria.pt
Ami 5921

Avenida Infante D. Henrique 1234, 4480-670 Vila do Conde

FIQUE A CONHECER
     A BEATRIZ IMOBILIÁRIA

 

Com portas abertas desde 2003 e com mais de 20 anos de experiência no ramo, é seguro
dizer que dominamos o mercado imobiliário da região.
Ao longo dos anos adquirimos e aprimoramos uma vasta rede de contactos que nos permite
cumprir com os objetivos de compra ou venda, com o máximo empenho, dinamismo e
profissionalismo.

Em todos os negócios procuramos deixar uma ligação de amizade com os nossos clientes,
estando certos de que para além da satisfação com o serviço prestado, deixamos também um
sentimento de confiança e transparência que prevalece no futuro e que nos permite ser
referenciados não só pela nossa competência mas também pelo sentimento familiar e pessoal
que transmitimos a cada cliente.

 Mais do que manter contacto com clientes antigos, orgulhamo-nos de ter amigos de longa data. 
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TEMOS A CASA QUE PROCURA!
www.beatrizimobiliaria.pt

@beatrizimobiliaria
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cia (como a Casa da Juventude 
e os novos Pavilhões Desporti-
vos das Escolas Dr. Flávio Gon-
çalves e Eça de Queirós).
A apresentação de candida-
turas pode ser efetuada pre-
sencialmente no Centro Pó-
voa Empresas ou através do 
site PÓVOA iNOVA, com o 
preenchimento do formulário 
de cedência de espaço. Para 
esclarecimento de dúvidas ou 
agendamento de visita ao es-
paço, deve contactar 913 700 
105 ou centropovoaempre-
sas@cm-pvarzim.pt.

a custo zero, por empresários 
do concelho que tenham mar-
cas ou negócios de venda di-
reta ao cliente (B2C). Esta é a 
solução temporária adequada 
para todos os poveiros interes-
sados em aumentar a visibili-
dade do seu negócio, conectar 
com outro tipo de clientes ou 
testar o lançamento de nova 
campanha/produto.
Tratando-se do Centro Póvoa 
Empresas, o empresário que 
ocupar a Pop-Up Store vai ainda 
poder contar com apoio gratuito 
especializado por parte da equi-
pa de acompanhamento, além 
da proximidade com outros equi-
pamentos públicos de excelên-

Dando continuidade à apos-
ta na dinamização em-
presarial no concelho, a 

Câmara Municipal disponibiliza 
mais um novo espaço de apoio 
aos empreendedores locais no 
Centro Póvoa Empresas.
A Pop-up Store, uma sala mo-
bilada, com duas montras em 
vidro para ocupação de loja 
temporária num limite máximo 
de 2 meses pela mesma mar-
ca ou empresa, para marcas 
ou negócios de venda direta ao 
cliente, com ou sem espaço fí-
sico no concelho e que procu-
ram maior visibilidade.
Este espaço pode ser ocupado 

POP-UP STORE
NOVO ESPAÇO DE APOIO AOS EMPREENDEDORES POVEIROS
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mobiliário

Somos uma empresa de produção de 
mobiliário, com foco na produção de cozi-
nhas e mobiliários diversos. No entanto 
também criamos todo tipo de carpintarias 
para os mais diversos espaços.
Virada para o futuro e para a vontade da 
parceria com o cliente, durante todo o 
processo, temos uma vasta equipa de 
pro�ssionais, desde o design à produção, 
prontos para oferecer o melhor resultado 
�nal.  
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mobiliário

Somos uma empresa de produção de 
mobiliário, com foco na produção de cozi-
nhas e mobiliários diversos. No entanto 
também criamos todo tipo de carpintarias 
para os mais diversos espaços.
Virada para o futuro e para a vontade da 
parceria com o cliente, durante todo o 
processo, temos uma vasta equipa de 
pro�ssionais, desde o design à produção, 
prontos para oferecer o melhor resultado 
�nal.  

geral@craveiromobiliario.com
Zona Industrial de Laúndos, Lote 18 e 19 - Póvoa de Varzim
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Sob o mote da inovação, 
o Presidente da Câma-
ra Municipal apresentou 

o novo site PÓVOA iNOVA – 
www.povoainova.cm-pvarzim.
pt – criado em parceria com a 
ESMAD, através do qual os in-
vestidores podem consultar as 
vantagens e incentivos fiscais 
para fixar o seu negócio no con-
celho e, em paralelo, os empre-
sários poveiros podem agendar 
apoio especializado para aces-
so a financiamento ou inscrever-
-se nos eventos de networking e 
acções de capacitação.
Este portal é pedra basilar na 
estratégia de empreendedo-
rismo e desenvolvimento em-
presarial local para este ano e 
para o futuro económico da Pó-
voa de Varzim. Através do seu 
acesso, o utilizador pode ace-
der às novas modalidades de 
incubação virtual ou pré-incu-
bação, destinadas a nómadas 
digitais ou jovens empresários 
que querem transformar uma 
ideia em modelo de negócio, 
e agendar visita aos novos es-
paços disponíveis do Centro 
Póvoa Empresas que passam 
agora a estar ao dispor dos em-

preendedores poveiros (como 
é o caso da pop-up store).
Para Aires Pereira, trata-se de 
uma resposta a “novos desafios 
e exigências à escala global” e 
o Município só pode responder 
assertiva e eficazmente com 
um serviço de atendimento ao 
empresário que apresente efi-
ciência e qualidade. Para tal, o 
Presidente da Câmara decidiu 
formalizar o interesse em abrir 
no Centro Póvoa Empresas o 
Espaço Empresa, promovido 
pela Agência para a Competiti-
vidade e Inovação – IAPMEI.
Esta estratégia de inovação 

INOVAÇÃO
NO CENTRO DA ESTRATÉGIA MUNICIPAL

empresarial conta, igualmente, 
com cinco projetos-chave, que 
a Câmara Municipal colocará 
em prática ainda este ano: uma 
parceria universitária internacio-
nal, um programa académico 
para um concurso de promoção 
de ideias de inovação, a con-
clusão da certificação do Cen-
tro Póvoa Empresas enquanto 
incubadora nacional e, por fim, 
projetos ligados à exploração 
do sargaço e à inovação agríco-
la e agro-alimentar, com vista a 
trazer mais valor para dois dos 
nossos setores fundamentais 
do nosso concelho – o Mar e a 
Horticultura.

A empresa M.V.Santos e filhos Lda.  
inicia a sua actividade no inicio dos 
anos 80, actuando desde então nas 
áreas da promoção imobiliária e 
construção civil.

Com o crescimento da empresa, 
foi sendo sentida a necessidade 
de um planeamento rigoroso do 
empreendimento desde a fase de 
estudo prévio para cada projeto.

Transmitimos todo o nosso empenho, dedicação e 
conhecimento acumulado em cada empreendimento 
onde intervimos, visando a qualidade crescente dos 
próximos. Procuramos utilizar os mais recentes materiais 
e técnicas construtivas, adaptadas especificamente a 
cada construção.
Inovar para proporcionar o bem estar crescente dos 
nossos clientes, será sempre este o nosso objetivo.

Objetivos

MORADA: Rua de Sezins, nº 68, Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim TELEFONE: 252 615 764 E-MAIL: geral@mvsantos.pt | geral.solidhome@gmail.com
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Qualquer empresa, independentemente da sua dimensão ou atividade, é vulnerável a ataques 
cibernéticos internos e externos.  É essencial que as empresas estejam preparadas para que o 
impacto de um ataque no negócio seja mínimo possível.

CYBER RISKS

cá?

Os ataques informáticos podem 
provocar diversos prejuízos à sua 
empresa, que pode proporcionar 

a sua atividade interrompida, ser alvo de 
tentativas de fraude ou extorsão ou cau-
sar prejuízos a terceiros, os quais possa 
ter que indemnizar.

O Seguro Cyber Risks garante o acesso a 
uma plataforma que analisa a vulnerabili-
dade dos seus equipamentos.

SCORING MAGAZINE (SM): Os ataques 
cibernéticos estão cada vez a ser mais 
recorrentes e públicos. A que se deve 
essa mudança desde há uns anos para 

Luís Costa (LC): Existe uma maior aber-
tura para falar sobre o que acontece, a 
legislação veio ajudar nesse quesito, mas 
ainda temos um longo caminho para per-
correr. Antes da pandemia, as pessoas e 

as empresas tinham vergonha em falar e 
admitir que haviam sido hackeados, espe--
cialmente em Portugal. Apesar de ser um 
problema mundial e de vermos as conse-
quências e a devastação noutros países, 
Portugal aparentemente, passava ao lado 
da realidade mundial. Tal já não sucede, 
exemplo disso foram os recentes ataques 
à Germano de Sousa, Hospital Garcia da 
Horta, Vodafone, Grupo Confina ou Im-
presa. 

SM: A prática ou o tipo de ataque mais 
comum continua a ser o Ransomware?

LC: Sim, os mais recentes exemplos 
provam isso mesmo. O ransomware é um 
tipo de malware que aprisiona os dados 
da vítima através da sua encriptação e 
posterior pedido de resgate para acesso 
aos mesmos. Tendencialmente o valor do 
resgate é a criptomoeda e não o Euro ou 

o Dólar, isto acaba por dificultar em larga 
escala a rastreabilidade dos hackers. 

Atualmente os ataques cibernéticos 
com recurso a ransomware são pensa-
dos com bastante antecedência, podendo 
permanecer ocultados no sistema das ví-
timas durante meses antes de aprisionar 
os dados. Isto vem reforçar a extrema im-
portância em ter uma política de backup 
consistente e de longo prazo. Para empre--
sas de grande dimensão é importante ter 
uma fonte permanentemente desconeta-
da (disco, tape ou servidor réplica) para 
atém da solução Cloud. 

SM: Na sua experiência como é a recu-
peração de um ataque cibernético?

LC: Dependerá muito do nível de pre-
paração e prevenção que determinada 
empresa tenha. É diferente quando  te-
mos uma empresa com uma política de 

Fonte:  Entrevista  Scor ing Magazine  
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grandes empresas, até porque o tecido 
empresarial português é constituído pri-
mordialmente por pequenas e médias 
empresas, o que levou a que o mercado 
segurador adaptasse a sua oferta à reali

dade vigente. Consoante a dimensão da 
empresa bem como a sua atividade, exis
tirão diferentes critérios de subscrição 
- questionários específicos, relatórios de 
avaliação ou relatório e contas.

backups completa e complexa, diversos 
tipos de retenção de cópias - diária, se-
manal, mensal ou anual - firewalls, pen 
testing, formação de risco e uma que ape-
nas tem antivírus instalado. No primeiro 
cenário estamos perante uma empresa 
conhecedora dos seus limites e vulnerabi-
lidades, preocupada com a continuidade 
da sua atividade que, quando for hackea--
da poderá ter um tempo de recuperação 
mais expedito que a segunda. 

SM:  Para  a lém da preparação infor-
mát ica ,  de  que outras  ferramentas
se podem socorrer  as  empresas?

LC: A primordial diria que é a contrata-
ção de uma apólice de riscos cibernéticos. 
É um instrumento versátil que disponibi-
liza um conjunto de serviços que vão 
desde equipas de apoio jurídico ao apoio 
tecnológico passando pela gestão de cri-
se que permitirão ao segurado, aquando 
da ocorrência de um ataque cibernético, 
ter à sua disposição uma “equipa de ata-
que” preparada para resolver a situação o 
melhor e mais rapidamente possível, pos-
sibilitando ao segurado que foque a sua 
atenção na continuidade do seu negócio. 

SM:  O seguro dest ina-se  a  empre-
sas  de todas  as  d imensões?

LC: Sim, não é um seguro exclusivo de 

CEO DO GRUPO GESE SEGUROS

Gese Mediação de Seguros Lda, com sede na Av. Vasco da Gama 132, 4490-410 Póvoa de Varzim, com autorização para exercer atividade de distribuição de 
seguros nos Ramos Vida e Não Vida inscrito na ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, com a categoria de Agente de Seguros, 
sob o nº 407250466, inscrito em 27-01-2007 verificável em www.asf.com.pt - NIF: 504020595, Capital Social: 25,000€. De uma forma geral autorizada a 
celebrar seguros em nome e por conta de empresas de seguros, mas nunca assume em seu próprio nome a cobertura de riscos, competência exclusiva das 
empresas de seguros nos termos da legislação aplicável. A contratação de seguros não dispensa a consulta a informação pré-contratual e contratual 
legalmente exigida.

SOLUÇÕES PARA 
EMPRESAS
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Com o objetivo de ajudar os nossos em-
presários a crescer e a ter acesso a novas 
oportunidades de financiamento, o Muni-

cípio da Póvoa de Varzim tem vindo a apostar no 
planeamento de uma grande variedade de servi-
ços de atendimento e programas de apoio, junta-
mente com a organização frequente de ações de 
formação e iniciativas conjuntas.

PROGRAMAS DE APOIO
AOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

• Apoio Especializado, para empresários poveiros interessados em abrir o 
seu negócio, com vista ao esclarecimento de questões relacionadas com 
assessoria, informação jurídica, proteção e valorização de direitos de pro-
priedade intelectual, elaboração de candidaturas a financiamento comunitá-
rio e, ainda, inscrições em feiras, mercados ou concursos de empreendedo-
rismo nacionais e internacionais.

No plano de atividades de dinamização e capa-
citação empresarial em curso, promovido pela 
equipa do Centro Póvoa Empresas, do qual pode 
participar gratuitamente e a qualquer momento, 
incluem-se: 
 

• Ações de capacitação, sujeitas a temas e áreas de atuação diferen-
tes, com vista a aprimorar competências e conhecimentos dos em-
preendedores participantes;

• Networking, dinamizado para que as empresas incubadas possam conhe-
cer o trabalho desenvolvido por outras empresas no nosso concelho e, ain-
da, dar a conhecer o seu projeto a futuros parceiros e stakeholders;
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IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃOIMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE TODOS OS BRINDES PUBLICITÁRIOS!  DE TODOS OS BRINDES PUBLICITÁRIOS!  

Qta de jouve 609  | 4740-670 Barqueiros Barcelos  | Tef. 253850000 |Email  : comercial@chuvitex.pt ; geral@chuvitex.pt

A Veios de Madeira é uma empresa especialista em 
móveis de cozinha.

Criamos mobiliário com um design moderno e fun-
cional que permite criar um ambiente confortável e 
acolhedor tanto em residências privadas como em 

espaços de hotelaria e restauração

Rua Manuel Dias, 441 | 4495-129 Amorim

veiosdemadeira@gmail.com
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Filtros partículas

Catalisadores

Manutenção geral

Baterias/Electricidade/Electrónica

Injecção gasolina/diesel

Taximetros/Tacógrafos

Ar condicionado

Acessórios auto

Reparações Automóveis

Carlos Boucinha

Telm.: 966 651 678

uunniippoovvooaa@@ggmmaaiill..ccoomm
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A Câmara Municipal realiza, 
mensalmente, sessões de ne-
tworking empresarial no Centro 
Póvoa Empresas, com o obje-
tivo de criar um ambiente pro-
pício para os empreendedores 
locais trocarem ideias, criarem 
uma rede de contactos e con-
solidarem uma relação-base de 
colaboração e entreajuda.
O evento não se fica por quatro 
paredes, é dinâmico e interati-

vo, permitindo que incubados e 
empreendedores do concelho 
conheçam melhor o trabalho 
desenvolvido por outras empre-
sas poveiras. A comprovar esse 
caráter mais informal desta ini-
ciativa, a atividade de setembro 
realizou-se na Floating EXP, um 
barco-casa atracado na Marina 
Norte da Póvoa de Varzim e fruto 
da empresa do jovem poveiro Mi-
guel Oliveira, empresário incuba-
do no Centro Póvoa Empresas.
Ao ar livre, os participantes pu-
deram dar a conhecer o seu 
projeto a futuros parceiros e 
stakeholders e revitalizaram um 

TRABALHAR EM REDE 
RELAÇÕES DE SUCESSO

espaço que se pretende que 
seja dinamizador e inovador 
sob o ponto de vista da oferta 
empresarial, por forma a atrair e 
concentrar os jovens nesta área 
com localização privilegiada.
Recorde-se, que ao longo dos 
últimos anos, a Marina Norte 
foi alvo de forte investimento da 
Câmara Municipal, num valor 
que totalizou 4 milhões de euros  
e conduziu à construção de dois 
novos cais, inteiramente patro-
cinados pela autarquia e que 
permitiram criar condições de 
estacionamento para as peque-
nas embarcações pesqueiras.
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A Cooperativa da Póvoa é uma instituição com 74 anos de história em prol da agricultura
do concelho de Póvoa de Varzim e trabalha arduamente para ser uma Cooperativa
de excelência para todos, criando valor para os sócios, clientes e colaboradores. 

Sede: AMORIM
Rua Comendador Francisco Lima Amorim, 863    
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MINIMERCADO
POSTO DE VENDAS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
LOJA AGRÍCOLA

PÓVOA DE VARZIM
Praça Marquês de Pombal ,44
MINIMERCADO E PRODUTOS AGRICOLAS
      
BALASAR
Rua Manuel Ferreira da Silva e Sá, 101
MINIMERCADO
POSTO DE VENDAS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
LOJA AGRÍCOLADESDE 1948
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Projeto: Chateau La Coste Gallery By Renzo Piano
França - Le Puy

Claraboia em aço e vidro, fachada em perfis arquitetónicos
e caixilharia minimalista

Projeto: Chateau La Coste Villa La Coste Restaurant
By Andre Fu Studio

França Le Puy
Estruturas metálicas e Vidro

Projeto: Norte Shopping Pérgula Terraço Exterior
By Jorge Morgadinho

Portugal Porto
Estruturas metálicas de arquitetura

Projeto: Claridge’s Gym & Piano By Remi Tessier
Reino Unido Londres

Estruturas Metálicas , Claraboia e R evestimentos em alumínio e cobre

Projeto: Chateau La Coste Glazed Boxes By Frank Ghery
França Le Puy

Estruturas metálicas , fachadas em vidro e revestimentos
em aço galvanizado 

Projeto: Chateau La Coste Gallery By Oscar Niemeyer
França Le Puy

Estruturas metálicas e fachadas em aço e vidro estrutural

O domínio técnico e a cultura de inovação 
colocam a New Sky Systems na vanguarda 
da indústria de construção em metal, vidro e 
madeira, desde o desenvolvimento de projetos 
como na produção e instalação final.
  
Com sede em Portugal e de expressão global, 
patente num portefólio de obras em vários 
países, a New Sky Systems foi criada em 2016 
para marcar a diferença apresentando soluções 
de excelência na área da construção em
aço, alumínio, vidro ou madeira, bem como 
noutros materiais adotados pela Arquitetura e o 
Design sustentáveis do séc. XXI. 

O know-how dos seus fundadores, no setor 
desde 1997, a retenção de novos talentos e a 
inovação fazem parte do ADN da empresa.

Rua Nossa Senhora de Fátima, N 11
4710-110 Apúlia
Tlf: 253088153

Projeto: ParkLake Shopping Center by José Quintela
Roménia – Bucareste

Serralharia, Estruturas metálicas e vidro 
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Zona Industrial de Laúndos, 
com cerca de 300 colaborado-
res, faturação de 30 milhões 
de euros e presença em mais 
de 20 países em todo o mun-
do. O CEO José Maria Fer-
reira lançou o desafio de criar 
um puxador novo para janelas 
open/pivotante que conjugue 
preocupações de funcionalida-
de, design, economia circular e 
inovação tecnológica.
Os projetos deverão ser apre-
sentados até ao dia 30 de outu-
bro, segundo as regras do Re-
gulamento.

lados para jovens prevista na 
nossa Estratégia Local de Ha-
bitação – este é mais um passo 
decisivo nesse sentido.
Aires Pereira agradeceu, ainda, 
à Escola Superior de Medias 
Artes e Design (ESMAD) do 
Politécnico do Porto o espírito 
de colaboração demonstrado, 
desde o primeiro momento, 
com os projetos promovidos 
pelo Centro Póvoa Empresas.
Nesta 1.ª edição, o Prémio PÓ-
VOA iNOVA Academy conta 
com a parceria da Ecosteel | 
OTIIMA, empresa sediada na 

O Município da Póvoa de Var-
zim está a promover um con-
curso de ideias anual dirigido 
a todos os universitários ou re-
cém-licenciados/alumni (até 5 
anos após último diploma aca-
démico obtido), residentes ou 
estudantes no nosso concelho.
Ao promover esta iniciativa, 
inserida na estratégia de fixar 
conhecimento qualificado e ta-
lento inovador na Póvoa de Var-
zim, a Câmara Municipal visa 
aproximar o tecido empresarial 
local aos mais jovens, poten-
ciando assim a criação de no-
vos postos de trabalho e o de-
senvolvimento de novas ideias.
O Presidente da Câmara Muni-
cipal da Póvoa de Varzim desta-
cou a importância deste prémio 
promovido pelo Município para 
a “criação de oportunidades 
para quem está a chegar ao fim 
da sua formação académica”, 
sublinhando que – em conjun-
to com a criação de 150 fogos 
habitacionais a custos contro-

PRÉMIO
PÓVOA iNOVA ACADEMY
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Bolos do Folheta, uma aposta 
na diferença e na qualidade 

dos ingredientes 

Contactos 
252 178 551 
913 660 538 • 911 016 844 

Rua 27 de Fevereiro, 
Praceta da Lagoa 192 
4490-452 Póvoa de Varzim 
© @ /bolosdofolheta

Bairro dos Pescadores, 
53 Vila do Conde 
4480-683 Vila do Conde 
© @ /bolosdofolhetaviladoconde 

A pastelaria é uma arte, e para 
Tiago Ferreira é também uma 

paixão e uma vocação. O jovem de 
30 anos começou a fazer bolos com 

12 para a família, e a partir daí 
nunca mais parou. Desde os 16 que 

trabalha na área e, depois de ter 
estado numa pastelaria poveira    

durante 7 anos e numa pastelaria 
portuguesa em Toronto, no Canadá, 

por 2 anos, decidiu criar a sua 
própria marca. 

Os bolos não se medem aos kilos 
Durante a pandemia, o serviço de entregas da Bolos do 
Folheta che gou a várias cidades, como Barcelos, 
Famalicão, Braga, Viana do Castelo, Esposende, Santo 
Tirso, Trofa e Ma tosinhos. 
Quanto a novos projetos, Tiago não esconde a vontade Quanto a novos projetos, Tiago não esconde a vontade 
de os con cretizar, mas relembra que é preciso cautela 
nos investimentos por causa da fase menos boa que  
passamos. Neste sentido, agradece à Câmara Municipal 
o apoio prestado ao co mércio local, e deixa uma palavra 
de força a todos os comerciantes da cidade neste       
momento complicado. 
A Bolos do Folheta, por sua vez, apoia associações da A Bolos do Folheta, por sua vez, apoia associações da 
Póvoa de Var zim e Tiago Ferreira acredita que é um 
dever ajudar as instituições e promover a prática de 
desporto, principalmente em jovens. 
Os homens não se medem aos palmos. Os bolos não se Os homens não se medem aos palmos. Os bolos não se 
medem aos kilos. Assim sendo, a Bolos do Fo lheta 
aposta na diferença - a quali dade dos ingredientes, 
imaginação nas criações e o acompanhamento dos     
clientes são prioridades para perceber verdadeiramente 
as suas necessidades.  

Foi assim que nasceu a Bolos do Fo lheta, em 2015. Primeiro, 
os bolos faziam-se em casa. 
No ano seguinte, foi inaugurada a primeira loja, na Póvoa de No ano seguinte, foi inaugurada a primeira loja, na Póvoa de 
Varzim. A aposta na diferença e nos melhores produtos e 
matéria prima ditaram o sucesso desde o início. Por isso, com 
apenas três anos de abertura ao pú blico, a Bolos do Folheta 
abriu uma nova loja, desta vez em Vila do Conde. A marca 
ainda recente é já uma referência na zona norte e é pauta da 
pela inovação, pela paixão e pela junção de sabores artesanais 
com sabores mais «industriais». Desde torradas a panquecas, 
waffles, cre pes, gelados artesanais, bombons e claro, bolos, a 
Bolos do Folheta ofe rece uma grande variedade de opções 
para quem gosta de doces. Não há uma especialidade: todos 
os pro dutos são apreciados pelos clientes. 
O catálogo está em constante aperfeiçoamento, pela aposta na O catálogo está em constante aperfeiçoamento, pela aposta na 
formação dos pasteleiros em cursos certificados tanto em 
Portugal como no estrangeiro. Para Tiago, estar na vanguarda 
e aprender com os melho res é a chave para o sucesso. 
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Com localização privile-
giada no centro geográ-
fico da plataforma No-

roeste Peninsular, a Póvoa de 
Varzim apresenta-se como res-
posta ideal às necessidades do 
mercado e dos investidores.
Com um mar bravo e uma ter-
ra fértil, estão aqui reunidas 
as condições naturais para a 
produção e exportação de pro-
dutos locais com identidade e 
qualidade. O concelho reúne, 
também, recursos humanos 
qualificados e capazes de ino-
var e aumentar a capacidade 
de geração de valor.

Com localização geoestratégi-
ca de excelência, a Póvoa de 
Varzim conta com um aumen-
to da população residente em 
1,3% (contrariando a tendência 
nacional decrescente), 55% da 
população em idade ativa (25-
65 anos), baixa taxa de aban-
dono escolar (0,42% abaixo da 
média nacional), subida de 23% 
do n.º de licenciados no conce-
lho, crescimento de 31% no en-
sino secundário, na última dé-
cada, e diminuição do nível de 
iliteracia (menos 28% pessoas 
sem escolaridade mínima, face 
aos últimos 10 anos).

Com 10 quilómetros de praia, 
apresenta excelentes condi-
ções para a prática de despor-
tos náuticos e marina de recreio, 
8 zonas balneares galardoadas 
com a Bandeira Azul, 5 praias 
classificadas com “Qualidade 
de Ouro”, 42 quilómetros de 
ecovias e passadiços (investi-
mento autárquico superior a 6 
milhões de euros), excelente 
índice de commute e uma baixa 
taxa de criminalidade (5% abai-
xo da média nacional).
A nível de integração, destaca-
-se um investimento de mais 10 
milhões de euros em escolas, 

PORQUÊ INVESTIR
NA PÓVOA DE VARZIM?
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nos últimos 4 anos, um cresci-
mento em 8,3% do número de 
famílias residentes, mais de 30 
parques infantis, com um 100% 
inclusivo, aposta na acessibi-
lidade (Capital Portuguesa de 
Boccia), estímulo a políticas de 
responsabilidade social (Marca 
Entidade Empregadora Inclusi-
va) e soluções de arrendamen-
to jovem a custos acessíveis 
(26 milhões de euros na Estra-
tégia Local de Habitação).
O custo de vida mantém-se bai-
xo, com IMI no valor mais bai-
xo permitido por lei (0,30), IRS 
municipal a -20% do máximo 

legal, um aumento do poder de 
compra dos poveiros em 7,5% 
(96,46 per capita), nos últimos 
10 anos, ganho mensal dos 
residentes no concelho de 1 
033,8€/mês, 7,7€/m2 de custo 
do arrendamento de habitação 
(abaixo do Porto 10,9m2 e Gaia 
8,4m2) e aumento em dobro do 
número de habitações no con-
celho, face à última década.
A qualidade da água para con-
sumo humano mantém-se a ní-
vel exemplar, com 99% de rede 
de abastecimento de água no 
concelho, a cobertura de sa-
neamento básico no concelho 

é de 91%, com o cumprimen-
to de metas ambientais aci-
ma da média nacional. A este 
respeito, importa, igualmente, 
não esquecer a valorização e 
certificação de produtos locais 
(Camisola Poveira, Tomate 
Coração de Boi, Couve Penca 
e Cebola da Póvoa) e o apoio 
dado pelo Município à explo-
ração de recursos naturais do 
concelho, visível no apoio ao 
desenvolvimento de biofertili-
zantes através do sargaço.
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“Não são apenas carros. 
São o sonho de alguém.”

MARCAS DE
QUALIDADE

A Confi auto é o maior concessionário 
automóvel do Minho, representando atual-
mente as marcas Renault, Dacia e Nissan.

A Confi auto, fundada em 1991, continua desde então 
empenhada em prestar um serviço de excelência, 
transparência e de profi ssionalismo aos seus clientes. 
Mas, acima de tudo, e como o nome sugere, pretende 
transmitir Confi ança!

O caminho da Confi auto foi iniciado com um peque-
no concessionário da Renault, de apenas 90 m2, em 
Vila do Conde. Hoje, tem já cerca de 30 mil m2 de 
área ocupada, sendo também representante para a 
área da Póvoa de Varzim.

À medida que a Renault foi reestruturando a sua sede, 
a Confi auto assumiu a representação da marca nou-
tros locais: Braga, Viana do Castelo, Barcelos, Famali-
cão e Santo Tirso.

Neste momento, desde 2017, que a sede Confi auto 
se mudou para Braga. Como consequência do cres-
cimento e sucesso com a representação da marca 
Renault, a Confi auto comercializa todos os modelos 
também da Dacia e Nissan. 

Sendo representante destas três insígnias que são re-
ferência ao nível da qualidade e inovação tecnológi-
ca, a Confi auto satisfaz todos os clientes em todos os 
segmentos de mercado, desde o modelo mais econó-
mico até ao mais sofi sticado. 

Há 31 anos presente no setor automóvel,
a Confi auto tem como principal foco e 
objetivo a satisfação dos seus clientes 
para uma contínua confi ança de fazer 
mais e melhor, seja na venda de veículos 
novos, usados, na manutenção ou no
aluguer de viaturas.

Acreditamos que mais do que vender ou 
reparar automóveis, lidamos com sonhos, 
ambições e expectativas e que nenhum 
destes pode ser menosprezado. O futuro 
passa pela aposta contínua em serviços 
de qualidade: nunca parar e continuar a 
liderar!

/confi auto geral@confi auto.pt

confi auto.pt
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SUPERAR
PADRÕES

UMA OFERTA
PROFISSIONAL

O facto da Confi auto comercializar um produto de 
excelência e com elevada aceitação no mercado 
contribuiu para todo o crescimento signifi cativo da 
empresa. Mas não só a isso se deve todo o sucesso. 
Existe toda uma gestão muito rigorosa e, sobretudo, 
um grande cuidado na seleção das pessoas que tra-
balham na Confi auto. 

Como representante das marcas Renault, Nissan e 
Dacia, a Confi auto disponibiliza uma vasta gama de 
veículos para o segmento empresarial, apta a dar res-
postas efi cazes a qualquer necessidade profi ssional, 
seja para o transporte de passageiros, carga ou para 
utilização mista. 

O fator diferenciador das ofi cinas da Confi auto é ter 
especialistas das marcas que trabalham ao contrário 
de uma ofi cina independente. Investindo bastante na 
formação e acompanhamento de todas as inovações 
que vão surgindo e na aquisição de meios adequados 
para realizar qualquer tipo de intervenção. 

A qualidade dos Recursos Humanos sempre foi uma 
grande preocupação da empresa, que reinveste uma 
grande fatia dos lucros na potenciação e extração 
dessa qualidade, através de um plano estratégico de 
formação.

Desde ligeiros até viaturas de 3500kg, com diferentes 
níveis de modularidade e equipamento, a oferta da 
Confi auto é enorme. De forma a encontrar a solução 
adequada para cada necessidade, a Confi auto conta 
com programas dedicados a profi ssionais, que traba-
lham em proximidade com as empresas e em horários 
adequados ao seu ritmo, para que o negócio nunca 
pare!

Todos os anos, e este ano sem exceção, a formação 
representa um dos grandes investimentos da Confi au-
to, sobretudo na vertente comportamental e relacio-
nal, sendo que a exigência dos clientes é cada vez 
maior. O mesmo se aplica ao conhecimento técnico, 
que deve ser permanentemente atualizado, uma vez 
que as marcas introduzem constantes inovações tec-
nológicas nos automóveis.

Disponibilizando um completo serviço de pós-venda, 
com ofi cinas autorizadas, a Confi auto está munida, 
não só com os equipamentos mais modernos e todas 
as peças necessárias a qualquer intervenção, como 
uma equipa de profi ssionais altamente experientes e 
competentes, pronta a dar uma resposta assertiva a 
qualquer problema, inclusive em veículos elétricos. 
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inestimável um recurso natural 
da região e o devido reconheci-
mento da história e tradição do 
sargaço da Costa Litoral Norte.
Conforme sublinhou o Presi-
dente da Câmara Municipal na 
apresentação do projeto, este 
investimento no conhecimento 
das potencialidades associa-
das ao mar e dos seus recur-
sos naturais, como é o caso do 
sargaço e das algas, é impor-
tante para o desenvolvimento 
da economia local, sustentabi-
lidade ambiental e crescimento 
turístico do nosso concelho.
Para o sucesso do ValSar - Va-
lorização do Sargaço da Costa 
Litoral Norte, será fundamental 
o investimento, participação e 

O Município da Póvoa de 
Varzim, através do seu 
apoio ao Projeto ValSar 

- Valorização do Sargaço da 
Costa Litoral Norte, está a aliar 
a tradição do trabalho dos sar-
gaceiros à potencialidade de 
inovação das cadeias produti-
vas – elementos centrais para o 
desenvolvimento do empreen-
dedorismo e crescimento eco-
nómico no nosso concelho.
Desenvolvida por uma equipa 
de investigadores da Univer-
sidade de Coimbra, esta opor-
tunidade de economia azul 
identificada no Plano Estraté-
gico 2020-2030 do Município 
irá permitir a valorização das 
multipotencialidades do sar-
gaço, a promoção de mais um 

envolvimento de stakeholders 
do setor privado; designada-
mente agrícola, alimentar, far-
macêutico ou cosmético, áreas 
cuja produção já conta com as 
algas e sargaço como recursos 
indispensáveis à produção.
Ainda no âmbito da ambição 
da Câmara Municipal na con-
cretização de uma economia 
azul, Aires Pereira ressaltou a 
criação de condições para a 
futura renovação d´A Poveira, 
para a “produção de um labo-
ratório que possa desenvol-
ver estas novas tecnologias e 
aproveitar o imenso potencial 
que temos nesta área, e que 
vai muito além da pesca”.

VALORIZAÇÃO DO SARGAÇO
COMO OPORTUNIDADE DE ECONOMIA AZUL
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Rua Gomes de Amorim, 2058

4490-091 AVER-O-MAR / PÓVOA DE VARZIM

Telem. 917 581 753 / Telef. 252 682 131

Loja: Telem. 918 594 659 / E-mail: mgbras@sapo.pt
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PME’S APOSTAM CADA VEZ MAIS EM ENERGIA SOLAR

Com a eletrificação de cada vez mais   
processos nas PME’s a energia elétrica é 
uma necessidade premente no dia a dia 
empresarial e representa cada vez mais 
um custo considerável nos orçamentos das   
Empresas. 

Nos últimos tempos, com o aumento 
do preço da eletricidade e com a dimi-
nuição de preço dos sistemas fotovoltai-
cos, cada vez mais empresários apostam                    

nesta tecnologia, reduzindo custos, com 
isso tornando-se mais competitivos e                
sobretudo mais sustentáveis e ecológicos. 

As empresas cada vez mais terão de 
cumprir e contribuir para a redução de 
emissão de gases poluentes e CO2, uma 
das principais e mais eficazes formas de 
o fazer é através da produção própria de 
energia através de Painéis Solares. 

Sistema de Autoconsumo Fotovoltaico
O Autoconsumo representa uma excelente              

oportunidade para as empresas reduzirem a sua fatura 
de eletricidade, ou seja, como as empresas apresentam 
um consumo constante maioritariamente diurno, por 
sua vez os painéis fotovoltaicos produzem eletricidade,      
sensivelmente, entre as 8h e as 18h, coincidindo desta 
forma com os períodos com mais utilização e em que o 
custo da eletricidade poderá ser mais caro. 

Estudo Económico de Investimento
O investimento num sistema fotovoltaico de autoconsumo, representa 

em termos económicos, a compra da eletricidade (de forma antecipada 
é certo) por um custo aproximado de 0,03€/kWh, ou seja, em alguns 
casos 10 vezes inferior aos preços atuais do mercado no consumidor               
empresarial. Com um correto dimensionamento um sistema fotovoltaico 
de autoconsumo pode levar à redução da fatura de energia elétrica até 
80% e o pay-back do sistema é muitas vezes inferior a 3 anos. 

Venda do Excedente
A atual crise energética está a originar uma elevada 

procura por eletricidade e consequente aumentos dos 
preços, assim os sistemas de autoconsumo podem 
muitas vezes, ser dimensionados por excesso uma vez 
que o excedente poderá ser injetado e vendido à rede.

O processo é simples, rápido e não origina cus-
tos acrescidos, dessa forma todos os produtores de        
eletricidade podem e devem vender o excedente.

A procura por eletricidade é elevada e os preços 
pagos são muito interessantes. 

Sistemas Isolados
Os custos de dotar locais remotos de eletricidade através da rede   

publica, são muitas vezes incomportáveis, assim, existem sistemas 
fotovoltaicos c/ baterias que permitem dotar locais remotos com              
eletricidade. 
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WWW.SOLVENAG.PT GERAL@SOLVENAG.PT
+351 252 955 259 |  +351 916 693 893

A SUA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
A EMISSÃO DE CO2 DA SUA EXPLORAÇÃO 

RUA REGO DOS PINHEIROS 302, 4755-276 MACIEIRA DE RATES

REDUZA 
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Ao todo, e ao longo dos últimos 
anos, procedeu-se à requalifica-
ção dos talhos e acessos do 1.º 
Piso, à reabilitação da zona de 
venda de peixe, acessos, bal-
neários, cafetaria e espaços afe-
tos aos funcionários do 2.º Piso, 
à renovação dos espaços de 
venda do 3.º Piso, à reparação 
das zonas comuns, da instala-
ção elétrica e de telecomunica-
ções e à recuperação da fachada 
e da zona envolvente exterior.
A mais recente intervenção no 
Mercado Municipal, no valor de 
600 mil euros, visou a finaliza-
ção do 4.º piso, que a acolher 
cerca de uma centena de pro-
dutores locais que têm agora a 
oportunidade de vender os seus 
produtos hortícolas em melho-
res condições e num espaço 
completamente renovado.
Graças a esta último esforço do 
Município, procedeu-se à im-
permeabilização da laje sobre 
os espaços comerciais, à subs-
tituição da cobertura do Mer-
cado Municipal, recuperação 
das bancas e renumeração dos 
locais de venda, colocação de 
novas caldeiras de água e de 
equipamentos de conservação 

O Mercado Municipal 
constitui, desde sempre, 
um polo de desenvolvi-

mento social e económico, no-
tabilizando-se pela qualidade 
dos seus produtos locais e ati-
vidades culturais ou ambientais 
dinamizadas que acabam por 
envolver todo o concelho. Hoje, 
funciona como espaço nobre de 
localização privilegiada, no co-
ração da zona comercial da Pó-
voa e a escassos minutos a pé 
da Avenida dos Banhos; o que 
ajuda à sua afirmação enquanto 
fator de estruturação territorial, 
de bem-estar social, de compe-
titividade e de dinamização dos 
produtos locais e dos comer-
ciantes poveiros.
No seguimento da política de 
investimento nos produtos lo-
cais e no bem-estar dos produ-
tores do concelho da Póvoa de 
Varzim, a Câmara Municipal já 
investiu perto de 4 milhões de 
euros na remodelação total des-
te espaço de referência, sempre 
através de intervenções fasea-
das, que evitassem a sua des-
localização e a interrupção da 
atividade económica dos nos-
sos comerciantes por tempo in-
determinado.

de alimentos. Deste modo, fi-
caram definitivamente resolvi-
dos os problemas estruturais 
do edifício, que conta agora 
com novas coberturas com 
sistema de insonorização e 
térmico, contribuindo até para 
conferir melhores condições 
de conservação aos produtos 
que são comercializados.
Integrado no Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) da Póvoa de Varzim, 
o projeto da reabilitação do 
Mercado Municipal promoveu 
a qualidade urbanística e pai-
sagística de um dos espaços 
nobres da Póvoa de Varzim e 
ativou o potencial comercial 
dos respetivos agentes econó-
micos locais. Recorde-se, que 
para além do investimento na 
requalificação do edifício e con-
dições de venda de todos os 
vendedores do Mercado Mu-
nicipal, o Município da Póvoa 
de Varzim também apostou na 
modernização e digitalização 
do comércio local ao disponibi-
lizar a todos formação e adesão 
gratuita ao nosso Marketplace 
“É Bom Comprar Aqui!”.

MERCADO MUNICIPAL
É BOM COMPRAR AQUI!
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Telefone: +351 961125576
Email: joaovaz129@hotmail.com
Morada: Rua Almeida Brandão N.651 Pav.G   4490-462 Póvoa de Varzim 

Telf.: 252 614 579 Tlm: 92 65 55 428 E-mail: geral@horticruz.com
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TUDO PARA O
SEU CONFORTO
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Neste espaço de referência 
do concelho, aberto todos os 
dias da semana, o Município 
proporciona aulas a centenas 
de pessoas, através da promo-
ção de cursos ocupacionais de 
confeção desta peça de impor-
tância histórica e que funciona 
como um dos símbolos mais 
marcantes do nosso concelho. 
Iniciativa de sucesso comprova-
do, foram 36 as formandas que 
completaram com sucesso o 1º 
Curso Ocupacional de Tempos 
Livres. Desde essa altura até 
agora, o número aumentou mui-
to – com 80 pessoas a frequen-
tar o 2º Curso e, atualmente, 141 
formandos a frequentar os no-
vos cursos que tiveram início no 
final do mês de setembro, nas 
vertentes laboral e pós-laboral: 
Nível I. Iniciação; Nível II. Inter-
médio e Nível III. Bordado.

timento da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim em preservar 
uma arte que tem mais de 150 
anos, podemos dizer que este 
processo de certificação da Ca-
misola Poveira chegou ao fim. 
Podemos dizer que a Camisola 
Poveira é nossa! Um desígnio 
para o qual este Executivo Mu-
nicipal sempre trabalhou, por 
forma a atestar a qualidade do 
produto e, mais importante ain-
da, garantir que a sua origem 
não pode ser contestada.
Recorde-se, que o Centro Inter-
pretativo e de Formação da Ca-
misola Poveira foi inaugurado no 
dia 8 de dezembro de 2021, ce-
lebrando o Dia da Camisola Po-
veira pela primeira vez, este que 
será, nos próximos anos, sem-
pre assinalado nesta data, pa-
ralelamente à comemoração da 
padroeira da Póvoa de Varzim, 
Nossa Senhora da Conceição.

Ao longo dos últimos anos, 
a Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim tem 

vindo a apostar na valorização 
do património imaterial local e 
na preservação das tradições 
poveiras; uma destas apostas 
passa, naturalmente, pela trans-
missão a novas gerações do sa-
ber-fazer da Camisola Poveira.
Um facto que ganha ainda maior 
relevância com a oficialização 
da Camisola Poveira, a partir de 
9 de setembro de 2022, como 
um produto certificado e com In-
dicação Geográfica Protegida!
Esta conquista ganha ainda 
mais importância, uma vez que 
se trata do primeiro produto 
com origem na Póvoa de Varzim 
a receber este reconhecimento 
com validade nacional, euro-
peia e internacional.
Assim, é chegado finalmente o 
momento em que, e após inves-

PRESERVAÇÃO
DA CAMISOLA POVEIRA
SÍMBOLO MARCANTE DO NOSSO CONCELHO
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1 
Trabalhe com agentes legais; contacte a lmoleite 
que é uma empresa devidamente licenciada, com a 
respetiva licença AMI 4073;

2 
Celebre sempre um contrato escrito de mediação 
imobiliária com a lmoleite, assegurando a salva-
guarda dos seus direitos. Nesses contratos devem 
constar, entre outras coisas, as condições do serviço 
prestado, sendo que não praticamos o serviço de 
exclusividade; 

3 
A lmoleite é obrigada a enviar os seus contratos-tipo 
ao Instituto  
do Consumidor, para análise de eventuais cláusulas 
abusivas. Se estiver previsto contratualmente,  
a lmoleite pode prestar  
serviços relativos à obtenção de documentação e 
dados, tendo em vista a concretização do negócio 
imobiliário;

4 
Como garantias da atividade, a lei obriga a 
lmoleite a possuir um seguro de responsabili-
dade civil, que se destina a garantir a capaci-
dade  
de indemnização aos clientes, caso cometa 
algum erro ou cessem de exercer atividade. 

5 
A lmoleite também possui os parâmetros 
requisitados pelo Banco de Portugal para 
intermediários de crédito, com as entidades 
bancárias: Millennium BCP, Caixa Geral de De-
pósitos, Novo Banco, Santander Totta, Monte-
pio Geral, UCI, Banco CTT, Bankinter e BPI. 

6 
Damos apoio jurídico, aconselhamento finan-
ceiro e um seguimento pós venda a todos os 
clientes, bem  
como avaliações novas, orçamentos para imó-
veis em construção, certificação energética e 
gestão de arrendamentos. 

imoleite@gmail.com | imoleite.com | 252 624 666
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Nos dias de hoje um alarme pode ser uma
ferramenta ao seu dispor para não só o proteger
a si e aos seus bens como também estar ao seu
serviço para poder comandar e automatizar as
suas instalações.
Trabalhamos com marcas de destaque
internacional  que estão na vanguarda da
tecnologia de segurança.

Hoje em dia a vídeo vigilância está presente em
todos os momentos do nosso dia dia.
Os sistemas passaram a ser ferramentas de
trabalho e apoio as mais diversas atividades.
A utilização da AI Inteligência Artificial na area do
CCTV passou a fornecer-nos horizontes muito
mais alargados e com inúmeras capacidades de
aplicação dentro da segurança de pessoas e
bens mas também como ferramenta de apoio a
atividade comercial e industrial.
Por isso a MTK representa marcas lideres no
sector.

Video Vigilancia

Já conhece a atual legislação de
segurança contra incêndios em edifícios?

Não corra riscos  peça uma avaliação
profissional e saiba antecipadamente o
que precisa para o seu edifício/empresa,
evite as coimas.

Damos-lhe exemplos de equipamentos
que necessitam de manutenção 
 obrigatória efetuada por empresas
acreditadas pela ANPC.

Sistemas de detecção de incêndios/gases
Extintores e carreteis hidrantes 
Portas corta fogo
Sistemas de iluminação de emergência

www.mtkseguranca.pt

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Serviços especializados de
instalação e manutenção

Alarmes de Intrusão

Já conhece os nossos
serviços PREMIUM?

 

Central de alarmes 24 HORAS
 
 

Sistemas de recepção de
televisão satélite e terrestre

Comércio e manutenção de
sistemas individuais e

coletivos
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DISTRIBUIDOR OFICIAL MOTORLINE
De mãos dadas, para um serviço de excelência

Soluções autônomas ou integradas de
som ambiente para a sua residência.

Tenha na palma da mão ( APP Movel ) o
controle do sistema de som da sua
casa.

A musica da mais qualidade ao
ambiente da sua habitação.

www.mtkseguranca.pt

Sistemas de som

Espaços comerciais

A MTK  é representante oficial da Motorline. 

Automatização de portas e portões
Portas automáticas
Barreiras
Cortinas Corta Fogo
Portas rapidas

Traga-nos o seu problema que nos encontramos a
solução.

Um ambiente agradável precisa de luz
cor e de um som adequado a cada
espaço.

Não deixe de conhecer as soluções
especificas para cada negocio, peça a
ajuda de um profissional.

O som ajuda a qualidade do espaço e
do ambiente para que se efetuem bons
negócios ou proporcionar o bem estar
necessario aos seus clientes.

Espaços residenciais

Loja comercial situada em 
Rua Gomes de Amorim, 24

Póvoa de Varzim

Dois locais ao seu dispôr

Showroom/instalações operacionais
Rua Aldeia Nova, 141, PAV Q

Vila do Conde
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to graças ao apoio dado pela 
autarquia, estes espaços des-
tacam-se pela qualidade da in-
fraestruturação e dos acessos 
para com os principais eixos 
rodoviários de distribuição e 
auxiliam as mais de 2.900 em-
presas e mais de 15 mil traba-
lhadores do tecido empresarial 
local, que representam uma fa-
turação média de 703 mil euros 
na Póvoa de Varzim.

Com vista à fixação de in-
vestimento no concelho, 
o Município da Póvoa de 

Varzim aposta em polos gerado-
res de investimento, postos de 
trabalho e atividade empresarial, 
casos do Centro Póvoa Empre-
sas, das Zonas Industriais de 
Amorim e Laúndos, do Mercado 
Municipal e da Marina Norte.

Em contínuo crescimento – em 
dimensão e importância – mui-

Por acreditar que ambientes co-
laborativos geram vantagens 
diretas e indiretas para as em-
presas e, consequentemente, 
para o crescimento económico 
do concelho, o Centro Póvoa 
Empresas está disponível para 
assumir um papel decisivo no 
estabelecimento destas pontes 
e tornar-se o espaço de eleição 
na promoção de sinergias, rela-
ções de proximidade e parcerias.

Tal verifica-se através de quatro setores fundamentais que a Póvoa de Varzim pretende fomentar e 
estimular empresarialmente: 

PÓVOA DE VARZIM
PONTO DE FIXAÇÃO EMPRESARIAL EM PORTUGAL
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Mar: apoio à instalação de centros de competências em ocea-
nografia e climatologia, produção de energia azul, navegação e 
biotecnologias marítimas; estabelecimento de sinergias para a 
manutenção e reabilitação de estruturas portuárias; captação de 
novas indústrias e serviços de recursos marítimos, com vista à 
criação de um Parque Industrial Marítimo; incentivos à criação de 
um Centro de Investigações e Estudos – “Universidade do Mar” – 
das potencialidades dos recursos marítimos;

Agricultura e Horticultura: programas de incentivo à transforma-
ção, comercialização e exportação de produtos agrícolas locais; 
potenciação do branding territorial, com marca própria e selo de 
origem; articulação e relação de proximidade com os agriculto-
res locais, para a partilha de formação técnica e boas práticas; 
fomento do empreendedorismo local e aconselhamento e faci-
litação do acesso aos instrumentos de financiamento para o de-
senvolvimento do setor;

Indústria e Logística: apoio às PMEs e concessão de benefícios 
fiscais ao comércio local, para encontrar nichos de mercado li-
gados à valorização de produtos locais; digitalização da econo-
mia local e do comércio tradicional; criação de condições para a 
fixação de investimento, de emprego e geração de atividade de 
valor nos parques industriais; criação de clusters e plataformas 
colaborativas com laboratórios e empresas de alto valor tecnoló-
gico e valorização de parcerias com centros de competências e 
de know-how; programas de apoio à re-industrialização da eco-
nomia local, baseados nos princípios da transição energética e 
economia circular;

Turismo: promoção do Turismo Náutico, através da dinamização 
da Marina; aposta num marketing turístico de re-branding e revi-
talização da imagem da Póvoa de Varzim como destino anual de 
referência no Noroeste Peninsular; programas de captação e ne-
tworking digital com vista à atração de turistas vindos de outros 
pontos do mundo; renovação de espaços emblemáticos para cria-
ção de novos polos de dinamização económica e atração turística.

MAR

AGRICULTURA E 
HORTICULTURA

INDÚSTRIA E
LOGÍSTICA

TURISMO
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Rua Comendador Francisco Quintas, 686 
4495-604 Póvoa de Varzim 
Telefone: 252 681 666 

Desde 1980 Venda e Aluguer de máquinas e
equipamentos para a construção civil

geral@gruzim.pt

www.gruzim.pt 
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Rua Comendador Francisco Quintas, 686 
4495-604 Póvoa de Varzim 
Telefone: 252 681 666 

Desde 1980 Venda e Aluguer de máquinas e
equipamentos para a construção civil

geral@gruzim.pt

www.gruzim.pt 
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31 km 
CICLOVIAS
por todo o 
concelho
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https://www.facebook.com/jornalmaissemanario

https://www.instagram.com/jornalmaissemanario/

https://www.youtube.com/maissemanario Avenida Vasco da Gama, 60
4490-410 Póvoa de Varzim

marketing@maissemanario.pt

geral@maissemanario.pt

servicos@maissemanario.pt

252 623 032913 059 784
Móvel

963 288 522

Escritório

963 288 386

https://maissemanario.pt/

JORNALISMO DE 
CONFIANÇA
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O plano de atividades de di-
namização e capacitação 
empresarial na Póvoa de 

Varzim não se esgota no presen-
te e no trajeto meritório e incan-
sável efetuado pela sua equipa 
de profissionais qualificados. 
O olhar está sempre voltado para 
o futuro e, deste modo, a equi-
pa do Centro Póvoa Empresas 
estará equipada a curto/médio 
prazo para a prestação de mais 
programas de apoio, de partici-
pação gratuita a todos os inte-
ressados, a qualquer momento.
Neste sentido, o Município está 
já a trabalhar no desenvolvimen-
to de programas de mentoria, de 
apoio à internacionalização e de 
aceleração económica. Estes 
virão complementar o trabalho 
realizado e promover uma res-
posta ideal às necessidades do 
mercado e dos investidores da 
Póvoa de Varzim. 
Com o foco sempre nas gera-
ções mais novas e no futuro do 

tecido empresarial do concelho, 
a Câmara Municipal promove, 
anualmente, o Orçamento Parti-
cipativo Jovem (OPJ). Destina-
do a jovens, com idades com-
preendidas entre os 14 e os 30 
anos, que residam, estudem ou 
trabalhem no concelho da Póvoa 
de Varzim, este projeto valoriza 
uma ideia ou projeto com impac-
to em relação a uma das seguin-
tes áreas: Urbanismo; Desporto; 
Cultura; Educação; Ação Social; 
Juventude; Proteção Ambiental 
e Energia; Infraestruturas Rodo-
viárias, Transito e Mobilidade; 
Turismo, Comércio e Empreen-
dedorismo Juvenil.
Este ano, o Município da Póvoa 
de Varzim voltou a disponibili-
zar até 30 000€ para apoiar o(s) 
projeto(s) mais votados no âm-
bito do OPJ. Ao longo de todas 
as edições, já participaram mais 
de 800 jovens poveiros e foram 
escolhidos 9 projetos, o que 
corresponde a um investimento 
total, por parte da Câmara Muni-

cipal, de 150 mil euros na imple-
mentação de ideias inovadoras 
jovens.
Paralelamente, a Câmara Muni-
cipal promove a Jump Box, uma 
iniciativa gratuita e aberta a to-
dos os jovens poveiros que não 
estudam, não trabalham, nem se 
encontram a fazer qualquer tipo 
de formação profissional (jovens 
NEET), mas que têm vontade de 
mudar e aprender novas compe-
tências.
A Jump Box procura ajudar jo-
vens entre os 18 e 35 anos, que 
têm aqui uma oportunidade de 
“dar o salto” rumo a um futuro 
mais autónomo e realizado e fa-
zer parte de uma academia de 
desenvolvimento de competên-
cias pessoais e profissionais.
Estas atividades enquadram-se 
na estratégia de desenvolvimen-
to empresarial local do Município 
da Póvoa de Varzim, que aposta 
numa infinidade de programas 
de apoio destinados a estimular 
a captação e fixação de talento 
jovem, empreendedor e inova-
dor no concelho.

OLHANDO PARA O FUTURO
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13 km
PASSADIÇOS

por todo o 
concelho

   A Pipe Masters, empresa sediada na Póvoa de Varzim, é 
uma empresa de engenharia, montagem e instalação de 
equipamentos, estruturas e tubagens industriais, com 
sucursais em diversos países como Alemanha, Inglaterra, 
Canadá, Africa do Sul e Moçambique. A empresa é atualmente 
uma referência no mercado e conta atualmente com projetos 
nacionais e internacionais de grande complexidade.

   A mais recente linha de negócios surge com a criação de um 
Departamento de Investigação e Desenvolvimento, que 
desenvolveu recentemente uma tecnologia inovadora que visa 
a transformação e valorização de subprodutos e resíduos 
orgânicos.

   Esta tecnologia, com pedido de patente submetido, consiste 
na conversão dos nutrientes presentes nos resíduos e 
subprodutos orgânicos recorrendo a uma hidrólise enzimática, 
num ambiente de pH, temperatura e pressão controlados. O 
processo termina com uma etapa de secagem eficiente sob 
vácuo, que resulta na formação de um produto estabilizado de 
acordo com as especificações previamente definidas, desde os 
fertilizantes ou corretivos orgânicos, farinhas para ração 
animal ou ainda a extração de óleos essenciais.

   Este processo é uma alternativa inovadora e única face aos 
processos atuais, já que toda a operação tem uma duração 
aproximada de 24h desde a receção do subproduto à obtenção 
do produto final, ao contrário de, por exemplo, a composta-
gem, que demora meses. Para além disso, a emissão de 
carbono e metano para a atmosfera é quase inexistente, já que 
é um processo rápido e em circuito fechado.

   São já vários os projetos em avançada fase de negociação, 
quer públicos, como municípios ou organizações público-priva-
das, quer empresas privadas num total de 34 oportunidades 
de negócio a nível nacional e ainda alguns contactos em países 
como Holanda, Alemanha e Espanha.
O objetivo da Pipe Masters com a tecnologia Freetilizer é 
aproveitar o que hoje é um custo e transformá-lo num proveito 
para as organizações, numa ótica de sustentabilidade, 
economia circular e valorização do impacto ambiental.

Vela cruzeiro

+351 919 105 465

WWW.ENVDG.PT

CURSOS

ESCOLA NÁUTICA

Iniciação à vela

Batismo de vela

Aperfeiçoamento

24 HORAS DE MAR

VASCO DA GAMA
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de negócio a nível nacional e ainda alguns contactos em países 
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Venda e Reparação
de equipamentos

Personalização
de equipamentos

Gamers

www.cortexdigital.pt

M. 937 417 086 |  T. 252 692 181 

www.chip7.pt

Assistência a 
Empresas e 
Particulares

Consultadoria 
Informática

Soluções de Faturação 
e Contabilidade Sage 

SOLUÇÕES

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K
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tância deste Plano Estratégico 
2020-2030 representa uma 
oportunidade única de definir 
um caminho de regeneração 
e fortalecimento da identidade 
poveira para a próxima década. 
Para perceber o tipo de impacto 
que queremos ter para as pró-
ximas gerações temos, então, 
que definir qual o nível de trans-
formação que pretendemos 
para os próximos tempos. 
Nessa medida, e tendo como 
referência a Visão Estratégica 
para o Plano de Recuperação 
Económica de Portugal 2020-
2030, refletiu-se sobre um 
conjunto de eixos prioritários, 

Com o encurtamento dos 
ciclos, uma década re-
presenta agora uma ge-

ração. Com este futuro sem-
pre tão presente em mente, o 
Município da Póvoa de Varzim 
abraça o objetivo de fortale-
cer a política de coesão social 
e económica desenvolvida ao 
longo dos últimos anos e, si-
multaneamente, projetar uma 
imagem mais audaz e inovado-
ra, através de uma forte aposta 
em todos os setores de ativida-
de, em respeito do seu Plano 
Estratégico 2020-2030.
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal sublinhou que a impor-

através do estabelecimento de 
compromissos de curto, mé-
dio e longo prazo, contando 
com uma estimativa orçamen-
tal global de 217,5 milhões de 
euros para dez anos. O obje-
tivo é o de fortalecer a política 
de coesão social e económica 
desenvolvida ao longo dos últi-
mos anos e, em simultâneo, de 
projetar uma imagem mais au-
daz e inovadora para o futuro 
do concelho, ao nível da coe-
são social, vitalidade económi-
ca, sustentabilidade ambiental 
e cooperação institucional, ex-
terna e digital.

ELEVAR A PÓVOA AO NÍVEL 4.0
O CUMPRIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2020-2030
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“A nossa causa é a Póvoa de 
Varzim e o que importa é ter-
mos um caminho partilhado 
por todos aqueles que se inte-
ressam e dão contributos para 
a nossa vida coletiva”, con-
sidera Aires Pereira, que não 
esquece que o concelho “tem 
que continuar a ser de todos 
para todos” e para isso “preci-
samos de criar condições para 
que os poveiros possam viver 
(d)a terra e (d)o mar”. 
A finalidade hoje e daqui a dez 
anos é a mesma, isto é, “devol-
ver o concelho às pessoas” e 
“elevar a Póvoa ao nível 4.0, tor-
nando-a mais global e digital”.
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A TEORIACURIOSA é uma empresa 
especializada na prestação de serviços de 
intermediação de crédito e prestação de 
serviços de consultoria, e representa a marca 
DS Intermediários de crédito. Orgulha-se de 
estar neste mercado desde o final de 2018 e 
conta com a experiência de mais de 18 anos 
do Grupo Decisões e Soluções.  

A sede da empresa situa-se na Póvoa de 
Varzim, cidade onde foi inaugurada a 
primeira loja deste projeto. Nestes quase 4 
anos de existência o crescimento foi continuo 
contando atualmente com 11 lojas situadas a 
norte do país. 

A empresa é reconhecida a nível nacional na 
área de intermediação de crédito e mediação 
de seguros, tendo sido premiada e distinguida 
por vários parceiros nomeadamente 
instituições bancárias e seguradoras.  

Tem vindo a trabalhar ao longo destes anos 
para ajudar famílias na concretização dos seus 
sonhos. Tem como objetivo aconselhar e 
apresentar aos seus clientes as melhores e 
mais vantajosas soluções de financiamento. 

 

 

TeoriaCuriosa Unipessoal, Lda. Sede Social: Av. Mouzinho de 
Albuquerque, n° 36 - Loja 2 - 4490-409 Póvoa de Varzim. N° 
Registo junto do Banco de Portugal: 0004412 

Informação relativa aos intermediários de crédito registados junto do 
Banco de Portugal pode ser consultada em: 
www.bportugal.pt/intermediarios-credito 

 

evasilva@dsicredito.pt 
912682536 / 913069888 
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Aliado a estas soluções, a TEORIACURIOSA dispõe também para os seus clientes de um serviço de 
aconselhamento personalizado e independente, a particulares e empresas, com soluções na área de mediação de 
seguros através da DS Seguros - Grupo Decisões e Soluções, marca nacional registada sob o n.º 650438. A empresa 
está inscrita junto da ASF com a categoria de Agente de Seguros, sob o nº 409311648/3, com autorização para 
Ramos Vida e Não Vida, verificável em www.asf.com.pt. 

 

Para que esta missão seja possível, a empresa conta 
com toda a ajuda, garra e determinação do seu CEO, 
Daniel Beleza, que lidera uma fantástica e vasta 
equipa, disponibilizando serviços totalmente 
gratuitos de Crédito habitação, Transferência de 
Crédito Habitação, Crédito à Construção e 
Reconstrução, crédito pessoal, crédito consolidado, 
Crédito Automóvel, Crédito a Empresas e Cartões 
de Crédito.  

A loja da Póvoa de Varzim é liderada pela diretora 
Eva Silva que com a sua experiência decorrente de 
13 anos na área da banca é uma peça fundamental 
para o sucesso desta equipa.  

 

TeoriaCuriosa Unipessoal, Lda. Sede Social: Av. Mouzinho de Albuquerque, n° 36 - Loja 2 
- 4490-409 Póvoa de Varzim. N° Registo junto do Banco de Portugal: 0004412 

Informação relativa aos intermediários de crédito registados junto do Banco de Portugal 
pode ser consultada em: www.bportugal.pt/intermediarios-credito 
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Aguçadoura
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A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
da Póvoa de Varzim Vila do Conde e 
Esposende CRL é uma instituição de 
crédito local, cuja área social é o limite 
territorial dos três concelhos que lhe 
dão o nome.

Encontra-se integrada em Grupo 
Financeiro Português Cooperativo, 
denominado Grupo Crédito Agrícola 
(GCA).

Esta é a nossa marca distintiva. 

Actuamos de e para o público das 
nossas localidades mantendo com 
a população uma relação de grande 
proximidade e confiança. Prezamos 
a participação na vida social dos 
três concelhos, através de apoios às 
múltiplas organizações de cidadãos, 
como por exemplo, associações e 
IPSS, cumprindo assim um dos pilares 
da nossa missão, a responsabilidade 
social. 

Por isso, somos com muito orgulho o 
Banco Nacional com Pronúncia Local.

A oferta de produtos e serviços, nas 
nossas agências é diversificada e 
foi desenhada para que encontre a 
solução adequada à sua situação. 

Para situações do dia-a-dia, poupar, 
investir e preparar a sua reforma, 
protecção (seguros vida e ramos reais) 
ou soluções de financiamento estamos 
cá para o(a) servir.

Convidamos desde já a visitar uma das 
nossas agências. Teremos muito gosto 
em recebê-lo(a). 
Aguardamos a sua visita.

CCAM Póvoa de Varzim 
Vila do Conde e Esposende CRL
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denominado Grupo Crédito Agrícola 
(GCA).

Esta é a nossa marca distintiva. 

Actuamos de e para o público das 
nossas localidades mantendo com 
a população uma relação de grande 
proximidade e confiança. Prezamos 
a participação na vida social dos 
três concelhos, através de apoios às 
múltiplas organizações de cidadãos, 
como por exemplo, associações e 
IPSS, cumprindo assim um dos pilares 
da nossa missão, a responsabilidade 
social. 

Por isso, somos com muito orgulho o 
Banco Nacional com Pronúncia Local.

A oferta de produtos e serviços, nas 
nossas agências é diversificada e 
foi desenhada para que encontre a 
solução adequada à sua situação. 

Para situações do dia-a-dia, poupar, 
investir e preparar a sua reforma, 
protecção (seguros vida e ramos reais) 
ou soluções de financiamento estamos 
cá para o(a) servir.

Convidamos desde já a visitar uma das 
nossas agências. Teremos muito gosto 
em recebê-lo(a). 
Aguardamos a sua visita.

CCAM Póvoa de Varzim 
Vila do Conde e Esposende CRL
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A Frinuno é uma empresa certificada pela qualidade e pelo 
manuseamento de gases fluorados e contamos com 
recursos humanos especializados e comprometidos com 
a satisfação dos nossos clientes.

Fazemos um estudo prévio para determinar as necessidades 
reais dos nossos clientes, seguidamente projetamos a solução 
tendo em conta as suas necessidades, a legislação em vigor, a 
qualidade, a eficiência e o preço.

Dispomos ainda de uma equipa de manutenção e assistência 
altamente especializada e disponível 24h por dia, 7 dias por 
semana para que a confiança seja sempre a palavra de ordem.

Há 30 anos a trabalhar 
para evoluir e inovar com 
os melhores profissionais!

OS NOSSOS SERVIÇOS

SOMOS UMA 
EMPRESA 
CERTIFICADA

AVAC

Um projeto AVAC visa conjugar o conforto 
ambiental e qualidade do ar interior com 
outros fatores, como custos de instalação, 
facilidade de manutenção e eficiência 
energética.

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 24H

Realizamos inspeções para identificação de 
eventuais problemas, estado de operaciona-
lidade dos equipamentos, manutenção 
preventiva, intervenção de emergência com 
implementação de medidas corretivas e 
aconselhamento especializado.

FRIO 
INDUSTRIAL

Projetamos e instalamos soluções adequadas 
às necessidades de todos os setores da 
indústria e serviços, incluindo câmaras 
frigoríficas positivas, negativas, túneis de 
congelação ou salas frigoríficas climatizadas. 

Since
1993

NORTE

Rua da Póvoa 776
4495-129 Póvoa de Varzim

CENTRO

Rua Gonçalves Crespo 16
1150-185 Lisboa

www.frinuno.pt
frinuno@frinuno.pt

252 682 734

CONTACTOS / frinuno
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Desde 2007, sediada em Póvoa de Varzim, a Vigonorte iniciou o transporte rodoviário 
de mercadorias com temperatura controlada essencialmente no mercado ibérico. 
Atualmente, apresenta para além dos serviços rodoviários, soluções de transporte 
marítimo e aéreo com o objetivo de agregar valor ao portfólio de clientes/stakeholders 
existentes e potenciais. Estes últimos serviços, são administrados nos escritórios de 
Matosinhos por equipa especializada. Cultura organizacional alinhada para prestar um 
serviço de qualidade e a visão de ser reconhecida como uma empresa de excelência no 
setor dos transportes. 
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Póvoa de Varzim/Rodoviário Matosinhos /Maritimo e Aéreo

252240440

info@vigonorte.pt
trafego@vigonorte.pt 

252 240 449

N 41°23’59.248” 
W 8°45’47.908”

Rua de Sencadas, nº 8
4495-131 Amorim
Póvoa de Varzim | Portugal

221103870

cargo@vigonorte.pt

221 101 660

N 41°11’59.1”
W 8°41’12.8”

Edifício Zarco Rua Gonçalves Zarco,
1129B - Sala, 415
4450-685 Leça da Palmeira | Portugal

www.vigonorte.pt
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Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção
Equipamos dos pés à cabeça todas as áreas de atividade

Comercializamos e produzimos uniformes, vestuário de trabalho  e  equipamento de proteção, criando  
soluções para as  necessidades singulares de serviço logístico de cada cliente. Oferecemos a possibilidade de 
uma gestão completa de todo o processo de compra e dispomos de uma experiente equipa de comerciais 
para um técnico aconselhamento de produtos. Customização de programas logísticos e de stock dedicado.

IMAGEM | QUALIDADE  |  PROTEÇÃO  |  CONFORTO
Na ORCOPOM trabalhamos com a permanente missão de oferecer as soluções de imagem e proteção mais 

adequadas, que garantam o conforto e a segurança de cada trabalhador, mesmo em ambientes de risco extremo.

 
 

O seu parceiro em soluções integrais 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE MAIS DE 200 MARCAS
Para além de produção própria, somos distribuidores oficiais de mais de 200 Marcas 

e dispomos de uma oferta com mais de 30.000 referências de produto. 
Equipamos dos pés à cabeça!

• CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA
• ACONSELHAMENTO  
TÉCNICO DE PRODUTOS
• TÊXTEIS PORTUGUESES

• DISTRIBUIÇÃO MULTIMARCA
• SERVIÇO DE OFERTA GLOBAL
• AUTOMATIZAÇÃO  
DE PROCESSOS

Rua dos Balazeiros, nº 166 e nº 176   |  4490-232 Argivai - Póvoa de Varzim, Portugal

 geral@orcopom.com  |  www.orcopom.com  |  Tel. +351 252 299 070

CONHEÇA MELHOR OS NOSSOS PRODUTOS

• ROUPA DE TRABALHO  
PERSONALIZADA
• SISTEMAS LOGÍSTICOS 
PERSONALIZADOS

Visite a nossa loja física
Temos um showroom com mais de 200m2

Loja online em www.orcopom.com
Pode consultar os nossos stocks atuais

Equipa de comerciais especializados
comercial@orcopom.com
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DISTRIBUIDOR OFICIAL DE MAIS DE 200 MARCAS
Para além de produção própria, somos distribuidores oficiais de mais de 200 Marcas 

e dispomos de uma oferta com mais de 30.000 referências de produto. 
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Remodelação
e Restauro

Av. Nossa Senhora das Neves, 200
Edifício Pérola da Avenida 
4490-011 Aver-o-Mar - Póvoa de Varzim

Tlm.: 966 099 053 
Email: craveiroecraveiro@gmail.com
facebook.com/craveiro.construcoes.lda

Comércio

Indústria

Particulares

•

•

•

“A Assistécnica, Lda é uma empresa certificada para efetuar serviços de instalação, manutenção e Assistência Técnica a aparelhos a gás em Conformidade com o Decreto Lei 15/2015.”

. MONTAGEM E INSTALAÇÕES

. OFICINA DE REPARAÇÕES

. TÉCNICOS CERTIFICADOS

. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Gomes de Amorim, 2052  / 4490-091 Aver-o-Mar Póvoa de Varzim / 252 100 600 . 252 619 698 . 913 465 435 / geral@assistecnica.pt / www.assistecnica.net
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Remodelação
e Restauro

Av. Nossa Senhora das Neves, 200
Edifício Pérola da Avenida 
4490-011 Aver-o-Mar - Póvoa de Varzim

Tlm.: 966 099 053 
Email: craveiroecraveiro@gmail.com
facebook.com/craveiro.construcoes.lda

Comércio

Indústria

Particulares

•

•

•

“A Assistécnica, Lda é uma empresa certificada para efetuar serviços de instalação, manutenção e Assistência Técnica a aparelhos a gás em Conformidade com o Decreto Lei 15/2015.”

. MONTAGEM E INSTALAÇÕES

. OFICINA DE REPARAÇÕES

. TÉCNICOS CERTIFICADOS

. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Gomes de Amorim, 2052  / 4490-091 Aver-o-Mar Póvoa de Varzim / 252 100 600 . 252 619 698 . 913 465 435 / geral@assistecnica.pt / www.assistecnica.net

Faça a sua encomenda
www.manjardosleitoes.com

252 619 966

O nosso LEITÃO
na sua mesa de natal

Take away
Entregas



144

CÂMARA MUNICIPAL

Beiriz



145

CÂMARA MUNICIPAL

Beiriz



146

anos de Engenharia Portuguesawebsite EFAFLU

Um passado com história,
um Futuro pela frente.

geral@efaflu.pt
+351 252 298 700 

A EFAFLU completou 75 anos numa história que 
se começou a escrever em 1946. 

É uma história longa durante a qual a EFAFLU 
presenciou muitos acontecimentos, factos 
históricos e uma evolução política, social e 
tecnológica fascinantes. 

Para comemorar a data a EFAFLU decidiu 
oferecer à Marinha Portuguesa a recuperação 
integral do icónico Farol na Foz do Rio Douro 
que está agora como novo! 

75 anos contam uma história longa só possível 
se dermos sempre primazia ao longo prazo. Mas 
o dia de amanhã, o próximo mês, o próximo ano 
requerem a mesma atenção, o mesmo empenho 
e a mesma competência que nos trouxe até 
aqui.

Mas esta história não teria sido possível sem os 
nossos clientes e sem os nossos fornecedores.

Assim queremos também dizer: MUITO 
OBRIGADO por ter tornado estes 75 anos 
possíveis.

Se soubermos ser merecedores dum bom 
futuro, ele virá até nós. Com vento de feição e 
azimute bem definido.
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A empresa José Carlos Silva Sousa – Terraplanagens, foi até 29 de junho de 2018, uma sociedade por quotas familiar (criada em 
1999), mas cujos sócios já tinham uma experiência na área da construção civil de mais de 20 anos. 
Sempre apostou e continua a apostar bastante na diversidade de equipamentos e na renovação constante dos mesmos. Fruto desses 
investimentos contínuos em equipamentos e recursos humanos qualificados, 
esta empresa, é hoje uma moderna unidade, competitiva e uma referência na qualidade das suas obras e no cumprimento de normas 
de segurança. 
O modelo de administração praticado possibilita uma aproximação maior com o cliente, facilitando a supervisão da empreitada e 
a rapidez em soluções. Este modelo tem originado um elevado padrão de qualidade dos nossos produtos/serviços, com prazos e 
custos reduzidos para os nossos clientes. 

Estamos aptos e certificados pelo IMPIC com o alvará n.º 43563. A JCSS está habilitada a executar, por obra, o valor máximo de 
2 milhões e 656 mil euros.
Somos uma empresa qualificada “R.U.-I.S. (A marca “R.U.-I.S. – Reabilitação Urbana Inteligente e sustentável” é uma marca 
registada da AICCOPN, que se afirma como um símbolo da confiança para todos os intervenientes na reabilitação, empresas, 
entidades institucionais e público em geral).

Somos reconhecidos pelo Millennium BCP desde 2005 e até hoje, sucessivamente, como Cliente Aplauso. 
Somos reconhecidos pelo IAPMEI desde 2009 e até hoje, sucessivamente, como PME Líder.
Somos uma empresa cujas as boas práticas ambientais são reconhecidas, há largos anos, com o certificado ECOLUB.
Somos desde 2017, uma empresa certificada a nível de Qualidade, cumprindo os requisitos exigidos pelo Sistema de Gestão de 
Qualidade implementado de acordo com a norma NP EN ISSO 9001:2015, certificação que mantemos até hoje. - Terraplanagens, 
S.A. 
Somos desde 2018, membros do “Compromisso Pagamento Pontual” iniciativa promovida pela ACEGE, IAPMEI, CIP e APIFARMA. 

Com o objetivo de continuar a fomentar uma clara estratégia de dinamização e de crescimento em todo o mercado nacional, dando 
continuidade ao sucesso construído até à presente data, esta empresa procedeu 
em 30 de Junho de 2018, à sua transformação de sociedade comercial por quotas em Sociedade Anónima. 
Esta transformação foi acompanhada de uma nova imagem que evoluiu para uma marca que quer ter uma 
ligação mais forte e próxima das novas gerações e também dos atuais e futuros clientes. 
O logotipo, assim como a empresa, transforma-se e renova-se, potenciando estes valores de forma dinâmica, forte e singular. 

Desde 2020 e até hoje, a JCSS é considerada uma das TOP 
5% melhores PME de Portugal, pela SCORING. 
Citando: “Estar entre as melhores, na capacidade de gerar 
resultados e solidez financeira, só está ao alcance  de 5% 
das empresas nacionais”.
Trata-se de uma distinção que reforça a reputação da 
empresa, a confiança dos clientes e a excelência da equipa 
e da gestão. 

MISSÃO, VISÃO, VALORES
E POLÍTICA DA QUALIDADE: 
VISÃO: Empresa sustentável e reconhecida a 
nível nacional.
MISSÃO: Desempenho rápido e eficaz, 
satisfazendo as necessidades de cada obra.
VALORES: Rigor, Competência, Profissionalismo.

POLÍTICA DA QUALIDADE:
A Administração, consciente de que o mercado em que se insere é cada vez mais exigente 
e competitivo, considera que a orientação dos esforços de todos é fundamental para a 
sustentabilidade e melhoria contínua da eficácia da organização, assegurando a satisfação 
dos clientes, a produtividade e execução do serviço à primeira, assim como, o cumprimento 
dos prazos e dos requisitos dos clientes, legais e outros. 
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SERVIÇOS:
Terraplenagens e escavações
Demolições
Aluguer de equipamento
com operador
Britagem móvel / reciclagem
de Resíduos de Construção
e Demolição
Venda de inertes.

PORQUÊ NÓS?
   Porque a JCSS, tem uma equipa de profissionais, jovem, dinâmica e com conhecimentos para a melhor forma de execução dos trabalhos; 
   Porque os Operadores de Máquinas da JCSS estão certificados pela CICCOPN, com os certificados de aptidão profissional (CAP); 
   Porque a JCSS, tem equipamentos novos, modernizados, com todos os acessórios necessários para a boa execução dos trabalhos:
   Todas as escavadoras e retroescavadoras estão equipadas com martelo demolidor e lança extensível;
   Possuímos também tesoura e esmagador como apetrechos das giratórias;
   Possuímos uma frota própria de camiões de movimento de terras, constituída por vários tipos de camiões (de 3 eixos e 4 eixos)
e por semirreboques. 
   O equipamento da JCSS, cumpre com as normas e legislação Portuguesa, sendo equipamento de fabrico recente e possuindo, todos eles,
marcação CE.

UM PARCEIRO PARA O QUE PRECISAR
A JCSS está disposta a colaborar com todos os seus clientes, para que o acompanhamento seja o melhor, o mais rápido e o mais eficaz para as necessidades 
de cada obra. Desta forma temos pessoas qualificadas no terreno para prestar qualquer esclarecimento e/ou solucionar o seu problema. O nosso desejo é 
que os nossos clientes tenham connosco muito mais do que um relacionamento profissional. Vivemos numa época em que os relacionamentos humanos 
são o principal património de qualquer empreendimento.

VISITE-NOS: 
www.jcssterraplanagens.pt 
 www.facebook.com/JCSSTerraplanagensSA  

CONTACTOS:
Rua das Pedreiras 401
4570-109 Balasar PVZ 
Telefone: +351 252 951 674 
Correio eletrónico: geral.jcss@gmail.com

Não pretendemos ser os melhores. Pretendemos dar sempre o nosso melhor!Não pretendemos ser os melhores. Pretendemos dar sempre o nosso melhor!
É este o nosso compromisso!É este o nosso compromisso!

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
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se pedra querem ter na
MÁRMORES PÓVOA 

podem obter

Mármores
Granitos
Ardosias

Compactos
Ultra Compactos

rua do pinheiro manso nº90
4570-240 estela
252 601 080  |  962 740 302

póvoa de varzim
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Carlíder

Bosch Car Service

Carlíder

A sua oficina de confiança
Mecânica
Revisões
Escapes / Catalisadores
Suspensões
Mudanças de Óleo e Filtros
Travões
Reparação de Motores / Caixas
Análises Gases Escape
Turbos

Eletricidade
Baterias
Alarmes
Auto – Rádios
Sistemas de Navegação
Sistemas de Som
Park Pilot
Faróis

Serviços Adicionais
Ar Condicionado ( climatização )
Alinhamento de Direção
Equilibragem de Rodas
Pneus
Pré – IPO
Viatura de Substituição
Lavagem Exterior / Interior
Estação de Serviço

Eletrónica
Ignição
Injeção
Sistemas de Segurança
ABS; ESP, ASR
Air Bag
Auto Diagnóstico

Carroçaria
Bate – Chapas
Pinturas / Estufa
Vidros / Reparação / Substituição

Para tudo o que o seu automóvel necessita.

Faça a sua marcação 
em MyBoschCarService
através deste código

se pedra querem ter na
MÁRMORES PÓVOA 

podem obter

Mármores
Granitos
Ardosias

Compactos
Ultra Compactos

rua do pinheiro manso nº90
4570-240 estela
252 601 080  |  962 740 302

póvoa de varzim
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 Dedicada à produção de toldos, 
coberturas e telas em PVC, a 
A.C. Toldes é uma empresa 
nascida no final da década de 
90, que resulta da experiência 
profissional e “know-how”de mais 
de 40 anos nestesetor de Amaro 
Castro, o seu fundador. 
Atualmente, a empresa é  
propriedade da sua esposa, 
Maria da Conceição Castro e é 

liderada pelos seus filhos,Tomás, Sónia, Tiago 
Castro, que vêm dar continuidadeao negócio 
de uma vida do progenitor. “Este projeto é 
fruto da total dedicação a esta área do 
nosso pai. Inclusive, foi ele que prestou 
formação a todos os elementos da equipa”,
dizem seus filhos.

 Em pouco tempo, a A.C. Toldes, situada em Laúndos, 
na Póvoa de Varzim, destacou-se como fabricante de 
toldos de referência, não apenas devido à qualidade 
da produção mas também porque Amaro Castro foi 
vanguardista ao apostar num nicho de mercado pouco 
explorado naquela zona do país. “Começámos numa 
garagem e apenas passados três anos tivemos de 
mudar para instalações maiores, onde nos localizamos  presentemente, que fomos 
expandindo até aos 5 mil metros quadrados que possuímos hoje”, revelam os empresários.

A A.C. Toldes conta ainda com uma empresa em Moçambique e outra em Espanha, 
(A. C Toldes Moçambique) e (A.C Toldes Espanha), em Moçambique, inaugurada no 
ano 2015 e em 2018 a última adquirida. Quanto às soluções oferecidas, A A.C.Toldes 
disponibiliza produtos para a área dos transportes pesados de mercadorias, 
nomeadamente tetos laterais e capotas, desenvolvendo ainda equipamentos e produtos 
para a agricultura, indústria e comércio, através do fabrico de toldos para estruturas 
metálicas, divisórias, portões em tela, coberturas para cisternas, fossas de chorume e 
água , coberturas para piscinas, materiais para estufa, entre outros.
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HONESTIDADE E CONFIANÇA

Mas o cuidado no acompanhamento é também uma característica que tem conquistado
muitos clientes: “Valorizamos muito a qualidade e personalização do atendimento e o 
aconselhamento , de acordo com as preferências de cada cliente. Tentamos estar 
sempre disponíveis para atender qualquer imprevisto, solicitação urgente ou esclarecer 
dúvidas”, afirmam os imãos. Precisamente, a A.C. Toldes adequa os seus produtos e 
serviços às necessidades dos seus clientes, fornecendo um serviço “chave-na-mão”.
E para prestar este serviço de proximidade, a A.C. Toldes está munida de uma equipa 
com 25 elementos, alguns com vários anos de casa, todos formados por Amaro e Tomás 
Castro. Este ano, a empresa deu um passo muito importante, ao tronar-se uma empresa 
certificada, para que tudo o que é feito internamente tenha a máxima qualidade possível,
apesar de ja trabalharem os processos como se estivessem certificados há muitos anos.
Trabalhar com honestidade, respeito pelas pessoas, humildade, lealdade e confiança são
alguns dos valores que fundamentam a atuação da A.C. Toldes. Talvez esta transparência
da sua atuação tenha também ajudado ao crescimento e conquista do galardão 
PME Excelência, aquele que é o maior prémio empresarial português. “Num futuro próximo
queremos mantar o crescimento sustentado, gerindo da melhor forma os riscos e 
objetivos”, finalizam os entrevistados. 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Uma aposta da A.C. Toldes tem sido o 
reinvestimento interno dos lucros com o intuito 
de melhorar a qualidade dos seus produtos e 
serviços, adquirindo equipamentos e maquinaria

de ponta com capacidade tecnológica para prestar serviços
integrais de impressão, montagem e reparação de todo o tipo
de toldos e telas. “Trabalhamos senore com os melhores 
materais provenientes de marcas certificadas que nos deem 
garantias. Por exemplo, consideramos imperativo que a lona 
tenha determinado tipo de gramagem, seja resistente, durável 
e tenha uma boa aparência”. Com os olhos postos no futuro e 
numa perspetiva de melhoria contínua, a entidade interessa-se
pela inovação, no sentido de apresentar as últimas tendências
do mercado e servir melhor os seus clientes.A organização tem

a capacidade de atender desdo o cliente particular, até as grandes empresas. Além de 
atuar em todo o território português, a vertente internacional 
integrou o ADN da A.C. Toldes logo no ano da sua fundação, 
exportando hoje para vários continentes, desde a Europa, em 
países como Espanha, França, Itália, Luxemburgo e Suíça, 
América do Sul, nomeadamente no Brasil, e em África, (Angola, 
Cabo Verde e Moçambique).A atuação da A.C. Toldes
sempre primou pelo cumprimento dos prazos de entrega e pela
oferta de produtos e serviços de qualidade ao menor custo possível. Tudo isto tem levado 
à construção de uma carteira de clientes completamente fidelizados ao seu trabalho.
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DESDE 1977

O NOSSO FOCO É A SUA VISÃO

Uma referência no mercado de materiais de construções, comprometidos 
com a melhor qualidade, diversidade e inovação, priorizando as 

necessidades e expectativas de cada cliente, a nível nacional e internacional.
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T R Ê S  P O N T O S  D E  V E N D A
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F R O T A  D E  V I A T U R A S  

E Q U I P A  D E  6 0  P R O F I S S I O N A I S  E S P E C I A L I Z A D O S

P O R T E F Ó L I O  C O M  M A I S  D E  2 0 0  M A R C A S  A L T A M E N T E  
C O N C E I T U A D A S  N O  M E R C A D O

 

SEDE I ARMAZÉM

Rua Peixoto Ferreira n.41 
4490-178 Aver-o-mar

SHOWROOM CONTACTE-NOS

(+351)252600430

Rua Gomes de Amorim n.953
4490-641 Póvoa de varzim

(+351)252690040

   
 
 

  www.sofermar.pt

geral@sofermar.pt
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A PARTY PEOPLE nasce em 
2013, pelas mãos de Bi Silva e 
Luís Gomes, que queriam 
produzir eventos 
diferenciadores em diversas 
áreas tais como Moda, Música 
entre outras. 

Para além das produções 
próprias, a que o público já 
identifica, como o Fashion After 
Dark, Musa da Praia – Lobo do 

Mar, também produz e organiza para si, ao seu gosto específico, customizado. Seja 
pessoal ou empresarial, seja um desfile ou uma instalação de moda, montras vivas, 
concertos, produção de videoclipes, festas temáticas com figuras públicas e imprensa, 
ativações de marca, nós somos a sua equipa. 

Fazemos a festa com pessoas e para pessoas, acima de tudo, esse é nosso mantra. 
Acreditamos que trabalhar em rede é uma maneira proveitosa e construtiva e em que 
todos crescemos, aprendemos e fazemos mais. 

Visite as nossas redes sociais e conheça um pouco mais do “Mundo PARTY PEOPLE”. 

FACEBOOK - partypeopleplanning 

INSTAGRAM – fashionafterdarkfad 

EMAIL – partypeopleplanning@gmail.com 

TLM – 962 808 383 
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A PARTY PEOPLE nasce em 2013, pelas mãos 
de Bi Silva e Luís Gomes, que queriam produzir 
eventos diferenciadores em diversas áreas tais 
como Moda, Música entre outras.
Para além das produções próprias, a que o 
público já identifica, como o Fashion After 
Dark, Musa da Praia – Lobo do Mar, também 
produz e organiza para si, ao seu gosto 
específico, customizado. Seja pessoal ou 
empresarial, seja um desfile ou uma instalação 
de moda, montras vivas, concertos, produção 

de videoclipes, festas temáticas com figuras 
públicas e imprensa, ativações de marca, nós 
somos a sua equipa.
Fazemos a festa com pessoas e para pessoas, 
acima de tudo, esse é nosso mantra. 
Acreditamos que trabalhar em rede é uma 
maneira proveitosa e construtiva e em que 
todos crescemos, aprendemos e fazemos 
mais.
Visite as nossas redes sociais e conheça um 
pouco mais do “Mundo PARTY PEOPLE”.
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AMLU
Serralharia

Caixilharia de Alumínio, 
Pvc, etc...

Travessa das Hortas n.80
4570-268 Estela

Contacto: 252 643 059
918743537

amlu_serralharia@sapo.pt

SOLUÇÕES PROFISSIONAIS
RESIDENCIAL . COMÉRCIO . INDÚSTRIA

https://www.impercaetano.com/

 (+351) 252 619 322
 mail@impercaetano.com
 R. do Rio Novo 443, 4495-145 Amorim
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A PARTY PEOPLE nasce em 2013, pelas mãos 
de Bi Silva e Luís Gomes, que queriam produzir 
eventos diferenciadores em diversas áreas tais 
como Moda, Música entre outras.
Para além das produções próprias, a que o 
público já identifica, como o Fashion After 
Dark, Musa da Praia – Lobo do Mar, também 
produz e organiza para si, ao seu gosto 
específico, customizado. Seja pessoal ou 
empresarial, seja um desfile ou uma instalação 
de moda, montras vivas, concertos, produção 

de videoclipes, festas temáticas com figuras 
públicas e imprensa, ativações de marca, nós 
somos a sua equipa.
Fazemos a festa com pessoas e para pessoas, 
acima de tudo, esse é nosso mantra. 
Acreditamos que trabalhar em rede é uma 
maneira proveitosa e construtiva e em que 
todos crescemos, aprendemos e fazemos 
mais.
Visite as nossas redes sociais e conheça um 
pouco mais do “Mundo PARTY PEOPLE”.
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PRODUTOS E ACESSÓRIOS

PAISAGISMO

SISTEMAS DE AUTONOMIA E SUSTENTABILIDADE

Rua do Cubo, 5 • 4570-060 Balazar
PÓVOA DE VARZIM
T. +351 910 229 150 / E. geral@garpool.pt
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