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02

guimaraesagora.pt | dezembro 2019 / janeiro 2020

guimarães, agora!

EDITORIAL

Amor é
fogo que
arde… e
vê-se!

O lugar a que pertenço...
VÍTOR OLIVEIRA

vitor.oliveira@guimaraesagora.pt

OUTRO PONTO
DE VISTA...

JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES
je.guimaraes@guimaraesagora.pt

A Cruz de Pedra vai assistir, brevemente, à recuperação do edifício dos antigos Fornos de Olaria, onde outrora se confecionava a lendária “Cantarinha dos Namorados”. O projeto de execução está em curso, o mesmo é dizer que entrou na fase
final, relativamente à arquitetura e especialidades de um local icónico de Guimarães.
Cumprindo-se o previsto, a obra deverá começar no final do próximo verão. A partir
dessa altura, o imóvel será transformado num espaço de formação, mas também
num local de trabalho para artesãos residentes e convidados, conforme pretende
ver concretizado o Presidente do Município, Domingos Bragança, defensor da
preservação de um local que faz parte do imaginário de Guimarães. O projeto prevê
a reabilitação do conjunto edificado dos Fornos de Olaria da Cruz de Pedra, destinada a Núcleo Museológico de Referência da arqueologia industrial local e Ateliês de
Olaria, tendo em vista a produção de peças de olaria tradicional e contemporânea,
estando associada à vertente pedagógica ao nível da formação e prática deste tipo de
artesanato. A recuperação dos Fornos de Olaria, que permitirá perpetuar a memória
das famílias Machado, Rainha e Réus, com grande tradição na olaria, será acompanhada por um trabalho de reabilitação da zona envolvente, onde ficará instalada
a Escola-Hotel na Quinta do Costeado, cuja localização aproximará o centro da
cidade da Horta Pedagógica e do Multiusos de Guimarães. Ao mesmo tempo, será
também perpetuada a memória do artesão Joaquim Oliveira que, durante muitos
anos, foi o autor da tradicional Cantarinha dos Namorados. A história conta-nos
que um jovem deveria oferecer esta jarra à sua namorada como forma de pedido
de casamento. Se a cantarinha fosse recusada, o enlace não se verificava. Se fosse
aceite, o noivado era anunciado. Concretizado o casamento, a cantarinha passava
a assumir uma outra função: a de baú, onde se começariam a guardar os presentes
dados aos noivos, alguns em ouro, outros de valor mais simbólico. Composta por
três partes, a cantarinha da base, claramente maior, representa a prosperidade do
casal; a cantarinha que se sobrepõe a essa, visivelmente mais pequena, simboliza os
problemas que um par de noivos ou casados tem de enfrentar. O remate da peça de
olaria é feito com um pássaro, que alguns dizem ser o guarda-segredos da relação.
Além do seu significado, a Cantarinha dos Namorados é, seguramente, um produto
oleiro de excelência do artesanato português, feito em Guimarães.

Ir à Heimtextil é entrar
num universo de novas
dimensões, colorido,
descobrir inovações e
inspirações, no têxtil
para o lar, de decoração
interior, que se podem
ver, tocar e sentir. E cheirar.
Hoje e amanhã, o têxtil-lar de
decoração e cama, depara-se com
um novo cenário - da indústria
4.0 - em que tudo é mais eficiente, mais digital, mais criativo
(e agora mais sustentável), o que
significa um avanço no futuro!
O segmento de produtos têxteis
e tecnológicos, já com foco na
impressão com tecnologia digital,
suportada em máquinas e software avançados, abrem espaço a
produtos certamente mais belos
e também mais inovadores onde
já cabem acessórios digitais, da
mesma forma que há poucos anos
atrás se colocaram acessórios nas
calças de senhora e noutras peças
de vestuário, quais acessórios

CAMACHO ENGENHARIA SA

DINIS RIBEIRO

HEIMTEXTIL

Prestígio em África

Portugal (com o Ave) no top 10

ditados pela moda e pela necessidade de diferenciação. De
facto, o têxtil-lar cuja tendência “é fazer parte do lugar a que
pertenço” e já não quer saber de onde eu sou mas onde estou,
para se perceber que estar com a moda, é estar “in” no design,
com a cor, com a diversidade, na sustentabilidade por causa
dos materiais que se utilizam para fazer produtos amigos do
ambiente, causa que todos abraçados em defesa do planeta.
O têxtil-lar de hoje e do dia seguinte, é pois, o do presente e futuro,
a exigir respostas prontas, colecções versáteis, que não podem servir
para duas estações. E muito menos uma. O espaço de renovação e mudança de colecções, permitido pela tecnologia digital, é quase para um
dia ou para um mês. Sem quebrar a identidade do produto mas apenas
ser ágil no processo da concepção e criação, é o que se está a pedir a produtores e que suscita um debate intenso e sem precedentes sobre quem
somos, o que podemos ser e o que gostaríamos de ser, nesta indústria
mais criativa do que sempre, inovadora e com consciência e responsabilidade social acrescida por se querer mais amiga do ambiente. Na feira e
pelo espaço das tendências, os temas explorados eram os que são ditados
pelas necessidades dos consumidores, pela sua diversidade ou individualidade que a indústria absorveu, por transmissão natural e evolutiva. Em
todos os segmentos do têxtil-lar, da janela à cozinha, do banho à cama
(mesmo as inteligentes que já as há), da decoração de interior ou do têxtil
mais técnico, da arquitectura de interior ou de hospitalidade, o têxtil
sofre mudanças, renova-se, refuncionaliza-e, reaproveita-se, deixa-se
envolver em novas propostas criativas. É um desafio instalado a que as
empresas têm de dar resposta e de se adaptar para não perder na luta com
a concorrência...

PROTAGONISTAS

Artista plástico vimaranense

JOAQUIM MENDES
Fundador da JOM

A FRASE “...”

Sempre me foquei e pensava
no que a minha mãe me dizia
e sempre que havia um infortúnio ou adversidade, era
naquelas palavras que me focava para vencer os desafios.
É mais uma empresa a ter
sucesso em África que alarga
a sua presença no continente,
em quatro países, e em obras que se
destinam a dar melhor qualidade de
vida às populações, nomeadamente
em projectos hidro-agrícolas e vias
de comunicação. A qualidade das
obras acaba por ser reconhecida
e justificar novas empreitadas na
mesma área.

L

A Heimtextil é mais que um
paraíso para as empresas vimaranenses onde se apresentam
em maior número e com qualidade
cada vez mais reconhecida a nível
internacional. As empresas do Ave
ajudaram a que Portugal reconquistasse um lugar no top 10 dos
expositores, o que valida o prestígio
internacional do sector e a dinâmica
das suas empresas.

L

Faz o seu percurso nas artes
plásticas, mostrando a sua
criatividade em exposições,
dentro e fora de portas que lhe
validam o seu estatuto de artista e de
escultor. A forma como organiza as
suas exposições tem lhe dado reconhecimento e prestígio que terá de
transportar agora para a obra que vai
esculpir sobre Vímara Peres, figura
histórica de Guimarães.

L

A humildade ou a escolaridade
incompleta não lhe retiram a capacidade de pensar ou de construir a sua
própria filosofia de vida, construída
sobre sucessos ou insucessos e mesmo infortúnios, baseada na experiência de vida, feita de palavras simples
e singelas. Joaquim Mendes trabalha
para vencer, entusiasma-se com a
sua missão, não esquece quem está
consigo e revive o passado para dar

o passo seguinte quando se trata de
investir, modernizar, empreender.
Tem construído uma organização
empresarial em vários sectores e
negócios, tornando independente
do exterior as suas empresas que
se juntam, pelo negócio, para um
objectivo comum: fazer da JOM a
terceira força em artigos para o lar, a
seguir a duas multinacionais, o que
é obra e marca o seu arrojo!
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DINÂMICA EMPRESARIAL
JOM amplia sector de produção com nova fábrica

Dezembro activo e de negócios
Joaquim Mendes andou num frenesim no final do ano de 2019:
inaugurou uma segunda fábrica de móveis, aumentou o seu património
imobiliário ao comprar o Retail Park de Ponte e ainda concluiu o
processo de urbanização em Silvares onde será construída uma unidade
para instalar a Leoni Portugal, com sede em Barco.
u

A

© direitos reservados

cabou o ano de 2019, como gosta, fazendo negócios,
comprando e vendendo espaços comerciais, empreendendo. A inauguração de uma nova unidade de fabricação de imóveis, trouxe a Guimarães o Secretário de
Estado adjunto e da Economia, João Neves. Foi a 13 de
Dezembro. A JOM ampliava a suas área de produção
com mais uma unidade em Guimarães, depois da
primeira instalada no Parque Industrial de S. João de
Ponte. Um investimento que levou ao aproveitamento
de uma estrutura industrial em Selho S. Lourenço,
num perímetro industrial já com bastantes empresas.
A abertura e inauguração da nova fábrica concretiza um
investimento de 6 milhões de euros que responde à procura de
mobiliário nas 22 lojas do grupo, espalhadas pelo país; reforça a
independência e autonomia da JOM lar na distribuição e venda de
artigos para o lar; eleva a qualidade do seu produto com criações e
design próprios, protegendo patentes, abre caminho para a internacionalização e exportação e, por fim, sustenta ainda mais o grupo JOM
composto por outras áreas de negócio.
Joaquim Mendes quis que esta inauguração tivesse a importância da sua real importância. O Secretário de Estado Adjunto e da
Economia, João Neves, o presidente da Câmara Municipal, Domingos
Bragança, o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, foram as personalidades e as estrelas de uma inauguração ocorrida a meio da tarde,
por entre convidados e colaboradores do grupo.
As novas instalações, em laboração, foram visitadas pelos
convidados, o que deu para perceber o trabalho ali desenvolvido, o
produto que se fabrica e o equipamento instalado: máquinas modernas, com tecnologia avançada, alertas de segurança, espaços amplos
para as manobras de produção, limpeza e asseio quanto baste.
Tudo perfeito num universo industrial onde a JOM pretende
inovar e criar valor para os seus produtos. Joaquim Mendes explicou
os passos do processo produtivo
aos seus convidados, destacando
Tecnologia avançada no processo de produção de móveis.
as novidades e inovações mas
também o produto final.
Por este esforço, de
empreendedorismo, Joaquim
Mendes recebeu os elogios e o
reconhecimento do presidente da
Câmara que destacou o sucesso e
a vitalidade empresarial revelada
neste novo polo industrial do
grupo. “Há aqui muito esforço,
dedicação e talento na liderança
desta empresa e dos seus colaboradores”, salientou. Domingos
Bragança acentuou que “esta
nova unidade industrial afirma

Guimarães no país e no mundo,
e atenção do mercado onde opno âmbito de novos desafios que
eram, “é que permite às empresas
se colocam às empresas e que a
crescer de forma sustentável, o que
JOM quer enfrentar”. Realçou
significa responder à procura”.
também a automação do procesDestacou ainda o contributo que
so produtivo conjugada com a
o investimento empresarial tem
inteligência artificial, “sinais da
dado à recuperação económica
implementação da indústria 4.0”,
de Portugal e do contributo que
a tal nova revolução que se quer
é dados pelas exportações, em
ver no país.
cerca de 44% do PIB.
O presidente da Câmara
O Arcebispo Primaz
salientou no seu discurso que a
de Braga viu nesta inauguração
Câmara Municipal está atenta às
“um motivo de satisfação” porque
dinâmicas empresariais, princi“isso significa bem-estar dos trapalmente desde que “foi criada
balhadores e sua família”. D. Jorge
a Divisão do DesenvolviOrtiga, considera que “o
mento Económico, em
trabalho é inerente ao
2013”, facto que
ser humano e é a
ACÇÃO
tem contribuído
partir do rendimenJoaquim Mendes
para tornar mais
to que proporciona
envolve-se em acções
próxima a relação
que os cidadãos podiárias numa dinâmica
Município-emdem construir uma
empresarial
presas e que, de
vida de qualidade”.
absorvente.
certa maneira, possa
Joaquim
congregar num cenário
Mendes agradeceu
de desenvolvimento
aos trabalhadores e suas
económico a gestão do território,
famílias tudo o que a empresa
a transferência de conhecimento
tem conseguido, explicando que
dos centros de saber e a dinâmica
“ao longo de 20 anos no comércio
e investimento empresarial.
retalhista, deparámo-nos com
Para o Secretário de
falta de mobiliário”. E justificou
Estado, João Neves, o “exemplo
que “essa foi a razão pela qual há
da industrialização da JOM,
três anos inauguramos o nosso
decorrente das necessidades do
primeiro polo industrial e agora
mercado, é revelador da atenção
inauguramos um segundo2. É
que dá ao mercado, pois, ao
aqui que uma equipa de designers
começar pela comercialização de
produzirá os artigos exclusivos da
produtos só mais tarde investiu
JOM para o mercado nacional e
na indústria”. Esta resposta, dada
internacional.” n
em função de uma necessidade
Joaquim Mendes explica ao Secretário de Estado a inovação da empresa.
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UM GRUPO QUE SE FORTALECE
Empreender, investir e crescer

JOM com dinâmica imparável
Texto de: José Eduardo Guimarães

A história de Joaquim Oliveira Mendes é a
história da JOM, grupo comercial e industrial,
assente em três empresas, que nasceu em 1980,
numa loja de 100m2, nas Caldas das Taipas, e
cujo volume de negócios é, hoje, de cerca de
47,5 milhões de euros.
u

1

2

D

e então para cá, o
grupo de empresas de Joaquim
Oliveira Mendes
e família, é um
dos mais activos
em Guimarães.
Tendo em conta,
a sua dinâmica
industrial, a
crescer em diversos sectores: no
ramo da indústria da madeira
e da fabricação e da comercialização de mobiliário, na venda de

electrodomésticos e utilidades, na
construção de apartamentos e no
mercado de habitação de rendimento, na compra de instalações
fabris, espaços comerciais e
terrenos.
A consolidação do grupo nestes sectores, vai permitir
que a JOM aposte, agora, na sua
internacionalização, participando
em feiras na Europa e nos USA,
do ramo dos artigos para o lar.
Para cada um dos
sectores em que as empresas JOM - produtos para o lar, JOM
Indústria e JOM Construção
e Investimentos - há sempre
oportunidades de negócio e de
investimento.
A JOM - de produtos
para o lar, continua a abrir lojas
em todo o país. As mais recentes
- no Porto - as próximas - Chaves
e Portimão - colocam a empresa numa das três - em termos
de maior volume de negócios,
em Portugal, logo a seguir aos
gigantes da IKEA e Conforama.
São 23 lojas espalhadas por todo
o país.
Joaquim Mendes orgulha-se desta posição e perante
este desafio competitivo entre
os maiores, declara que “tenho
sempre muito respeito para a concorrência, sabendo que eles têm o
seu espaços e a JOM tem o seu”.

3

Legendas
1

JOM Indústria no
parque industrial de
Selho S. Lourenço.

2

Loteamento em
Silvares vai marcar
a JOM Construções.

3

Antiga fábrica do
Castanheiro para
hotel e apartamentos.
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UM GRUPO QUE SE FORTALECE
4

E explica que tudo se deve “ao
trabalho e ao desejo de querermos
ser melhor que os melhores”, combatendo com as mais adequadas
estratégias comerciais e com o
trunfo da ambição e da força de
trabalho.
Na indústria, a JOM foi
empurrada para a fabricação de
móveis, uma vez que os seus fornecedores tornaram-se incapazes
de fornecer o produto necessário
e desejado.
A estratégia industrial
levou à criação de dois polos,
em Guimarães - o primeiro,
no Parque Industrial de Ponte,
ocupando as instalações de uma
antiga empresa de cutelarias; e
o segundo, agora, em Selho S.
Lourenço, ocupando as antigas
instalações da Cães de Pedra,
recentemente deslocalizada para
Vila do Conde.
No sector da construção
e investimentos, a JOM tem em
curso uma experiência para
investir na construção de apartamentos destinados ao mercado
de habitação de rendimento,
enquanto continua a adquirir
espaços comerciais, como aconteceu, em Dezembro de 2019,
com a compra do Retail Park, de
Ponte.
A dinamização daquele
espaço comercial, já está em
curso e definida: a Centrauto vai
ocupar 4 mil m2 (60%) do Retail
Park, o supermercado Mini-Preço

4

Novos escritórios
são sinal de
modernização.

5

Retail Park, de Ponte,
é a nova aquisição
imobiliária.

vai continuar. A JOM terá ali
um outlet para comercializar os
produtos para o lar, de fins de
colecção, comercializando, de
forma avulsa, os restantes espaços
daquela unidade comercial.
Também, há pouco
tempo, a JOM adquiriu para o
seu portfólio de antigas fábricas,
a ex-Fábrica do Castanheiro,
em Urgezes, onde prepara um
investimento imobiliário, em 50
apartamentos e um hotel.
Em Silvares, onde foi
feita recentemente uma operação

de loteamento e urbanização
conjuntos, a JOM adquiriu um
terreno onde vai ser construída
uma fábrica de cabos eléctricos,
da Leonische, empresa alemã,
há já muitos anos radicada em
Barco.
Joaquim Oliveira
Mendes não vai ficar por aqui e
quer acrescentar mais capítulos
ao seu livro de empreendedor
nato, capaz de ir contra ventos
e marés, numa demonstração
de empresário activo e sempre
atento a qualquer negócio. n

5
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Tudo se deve “ao trabalho e
ao desejo de querermos ser
melhor que os melhores”,
combatendo com as mais
adequadas estratégias...
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DIVERSIFICAÇÃO EMPRESARIAL
Grupo JOM totalmente vimaranense

Um navio com várias âncoras
u O grupo JOM - com várias empresas a operar

em sectores diversos da economia, tem uma raíz
totalmente vimaranense.

É

“

Se há 10 anos
atrás também
sonhava com o
que tenho feito,
também dizia
que não!”

um dos mais
activos no
momento, pelos
investimentos
que faz em sectores diversos da
economia e de
negócio. Tem
uma dinâmica
própria, ditada
pela genica, labor, inteligência e
humildade de Joaquim Oliveira
Mendes que se tornou no comandante de um navio com várias
âncoras.
A sede do grupo está
localizada em Ponte, onde se situam os escritórios centrais e um
armazém de logística. Os outros
armazéns são em Aveiro, a ser
ampliado para 2 mil m2 de área;
e um terceiro, em Santarém, com
15 mil m2 de área e onde estão
guardados os produtos importados.
Com estas ramificações,
de lojas e armazéns, a JOM
tornou-se também num grupo
nacional que poderá chegar a
Portimão, no Algarve, este ano,
como é intenção de Joaquim
Mendes que ali espera abrir outra
loja.
A par do comércio e
da indústria, nasceu agora - em
Dezembro de 2019 - a JOM
investimentos e construção, uma
sociedade anónima para gerir
a construção de novos espaços
e um sector onde já há muito
Joaquim Mendes queria investir.
Esta nova empresa vai fazer a
gestão de imóveis para o mercado
de rendimento, e a construção,
ampliação e manutenção de instalações e edifícios.
No futuro, mais ou
menos imediato - durante 2020
-, o grupo JOM quer investir no
imobiliário com a construção de
58 apartamentos na antiga Fábrica do Castanheiro, a par com um

Joaquim Mendes tem nos filhos o seu braço-direito.

Quer investir no imobiliário
com a construção de 58
apartamentos na antiga
Fábrica do Castanheiro, a
par com um hotel...

hotel, no mesmo espaço.
Mas também neste
sector a actividade do grupo expande-se pelo território nacional.
Um hotel, mais pequeno, será
construído em Sintra, há pouco
menos de um mês, foi compra-

do o Retail Park de Ponte, onde
se registará uma dinamização
daquele espaço.
Também, em Silvares,
a JOM vai investir num edifício
industrial, para uma fábrica
de cabos eléctricos para uma
empresa alemã, a par com outros
empresários que se uniram para
edificar um grande espaço de
terreno.
Estes investimentos
estão todos aprovados e seguem o
seu curso de concretização.
Um conjunto de
apartamentos também está a ser

construído em Vila Real e no
Porto, num total de 190 apartamentos.
Interrogado se não
se cansa de “tanto fazer e de
investir”, Joaquim Mendes sorri e
declara que “até 2024 ainda temos

Um conjunto de apartamentos também está a ser
construído em Vila Real e
no Porto, num total de 190
apartamentos...
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Sou filho de pais
agricultores, de
Longos, nunca
tive nenhuma
herança, foi
tudo conseguido
a pulso, pelo
trabalho,
e pelos valores
que recebi de
minha mãe.”

muito para fazer”.
Confrontado se tinha
em mente, em 1978, construir o
grupo que detém hoje, Joaquim
Mendes é sincero e responde
“não”. E acrescenta, “se me fizesse
a mesma pergunta sobre se há 10
anos atrás também sonhava com
o que tenho feito, também dizia
não!”
O sonho verdadeiro de
Joaquim Mendes, era ter “uma
casinha para mim e para a minha
família e ter uma vida à imagem
de qualquer cidadão”.
E justifica: “sou filho de

“Sempre
que havia um
infortúnio ou
adversidade,
era naquelas
palavras que
focava para
vencer os desafios, numa luta
quase sempre
contra a maré.
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DIVERSIFICAÇÃO EMPRESARIAL

J.O.M., LDA.
fundação:

capital:

2013-11-15
1.000.000,00€

Comércio, importação e exportação de artigos para o lar,
mobiliário, electrodomésticos
e utilidades.

J.O.M. INDÚSTRIA, LDA.
fundação:
capital:

2016-01-05
250.000,00€

polo 1: Parque Industrial
de São João de Ponte
polo 2: Parque Industrial
de Selho São Lourenço
Fabricação própria de móveis responde à exigência do mercado.

pais agricultores, de Longos, nuninfortúnio ou adversidade, era
ca tive nenhuma herança, foi tudo
naquelas palavras que me focava
conseguido a pulso, pelo trabalho,
para vencer os desafios, numa luta
e pelos valores que recebi de minha quase sempre contra a maré, e
mãe”.
sempre e quando era mais difícil,
Joaquim Mendes,
sem vacilar”.
orgulha-se - e guarda - as
Hoje, Joaquim Mendes
recomendações que sua mãe lhe
sente-se orgulhoso do seu pasdizia, quando mais novo: “O meu
sado, de filho, de pai, de marido,
primeiro salário foram 2 contos
de empresário e de cidadão. Sem
(10 euros)... quando cheguei a
cansaço algum.
casa, em finais de Fevereiro, eu
“Após, cada dia que
disse à minha mãe que os tais
passa tenho mais energia, sinto or2 contos não chegavam para a
gulho no que fiz mas sinto que está
gasolina da motorizada. E
muita coisa para fazer”.
a minha mãe disseE então quando
me “olha rapaz se o
pensa parar?
GRUPO
patrão te pagou 2
“Deus é que
A JOM tem
contos, pagou-te
sabe...” - responde
empresas
muito, porque no
exaltando o seu esno comércio,
meu tempo pagapírito católico que
na indústria e no
va-se para aprender
recebeu também
imobiliário.
a arte. Portanto,
dos seus pais.
aprende a arte e faz-te
Aos 59 anos,
à vida”.
Joaquim Mendes não
“Esta foi a melhor herpensa na reforma, “ainda não está
ança que tive da minha mãe e que
nos meus planos”, consciente de
não desbaratei. Fiz-me à vida...”
que “está nos livros de que os que
Estes pensamentos, porse reformam, em dois a três anos,
ventura simplistas, não caíram
entram em retrocesso. A activiem saco roto, Joaquim Mendes
dade dá-nos vida”.
evoca-os porque lhe tiritaram
Sobre se considera um
na cabeça, anos a fio e até hoje.
homem rico, Joaquim Mendes,
E com eles, Joaquim Mendes
graceja que “sinto-me um rico
encarou o futuro: “sempre me
homem, com saúde e todos os dias
foquei e pensava no que a minha
quando me deito, agradeço por
mãe dizia e sempre que havia um
mais um dia, com saúde”. n

Fabricação de mobiliário de
madeira para salas de estar,
quartos de dormir, casas de
banho e outros fins, assim
como acabamentos, fabricação de mobiliário de
cozinha, importação, exportação e comércio por grosso
de mobiliário, importação,
exportação e comércio por
grosso de madeiras em bruto
e de produtos derivados.

J.O.M. CONSTRUÇÕES E
INVESTIMENTOS, S.A.
fundação:
capital:

2020-01-10
300.000,00€

Retail Park de São João
de Ponte
Antiga Fábrica do
Castanheiro
Atividade de Construção Civil;
Compra e venda de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse efeito, arrendamento de bens imóveis
próprios; Gestão e administração de imóveis próprios e
alheios, promoção imobiliária
e prestação de serviços
conexos a essas atividades;
Aquisição e gestão de participações sociais; Aquisição de
bens móveis para revenda ou
locação a terceiros.
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EMPRESA FAMILIAR
Empreendedor nato sempre na estrada do trabalho

De electricista a empresário
u

Começou a trabalhar aos 18 anos. Lembra-se
do seu primeiro emprego, como se fosse hoje.
Foi em Fevereiro de 1978, como electricista.

O

s seus pais,
ofereceram-lhe
uma motorizada, para vir de
Longos até à
cidade. Joaquim
Mendes nunca se
desfez da moto
que o fez voar
para a vida. A
motorizada não servia apenas
para se deslocar, pois, nela levava
o almoço, a caixa de ferramentas
e o material para as obras e ainda
os livros da escola. Um objecto
de que nunca se desfez e ao qual
ganhou afeição porque graças à
“mota”, deixava o mundo rural e
chegava à cidade, onde havia mais
oportunidades para vencer.
Esse veículo, exibe-o,
hoje, no hall de entrada dos seus
escritórios, como uma espécie de
talismã da sua vida no trabalho,
uma companheira de que nunca
se desfez.

Durante dois anos
andou a montar instalações eléctricas por conta do seu primeiro
patrão, João Silva que também
trabalhava na “Benardino Jordão”
- na altura a concessionária de
energia eléctrica.
A hora da independência chega aos 20 anos. “Estabeleci-me e confesso que tive receio
de logo a seguir não ter trabalho”.
Porém, Joaquim Mendes, precavia-se contra o sucesso individual
de pequeno empresário e aceitava
um trabalho extra - uma espécie
de seguro - na Emboril, uma
empresa de solas mesmo diante
do Jordão.
Passou a ter dois empregos: o de electricista das 6h às
14h e de “empregado” da Emboril
em mais cinco horas, até às 19h,
quando começavam as aulas, à
noite, na Escola Francisco de
Holanda. Deitava-se à meia-noite e acordava às 5h. O cansaço
levou-o a rever as suas opções.
Deixou a escola e
manteve as suas ocupações de
electricista.
Seria neste mundo das
montagens eléctricas que abriria

os seus horizontes, ao aceitar
receber em géneros o serviço que
prestava. Começou, então a permutar, os trabalhos de instalação
eléctrica por electrodomésticos,
uma vez que parte dos seus clientes era deste sector comercial. E
fez o mesmo com empreiteiros, o
que o levou a ser proprietário de
algumas lojas.

Foi assim, que abriu a sua
primeira loja, de 100m2,
nas Caldas das Taipas:
com os electrodomésticos
permutados...

© direitos reservados

É o passado que dá força a Joaquim Mendes no seu dia-a-dia.

Foi assim, que abriu
a sua primeira loja, de 100m2,
nas Caldas das Taipas: com os
electrodomésticos permutados
com a venda de lojas, criou o
recheio necessário para mudar de
electricista para comerciante.
Dois anos depois, Joaquim Mendes sentia-se desafiaa Portugal já com planos para
do nesta actividade e começou
introduzir algo de novo no sector
a querer mais. A revenda, em
e na forma como se comercializapequena escala, suscitava-lhe cuvam os produtos. “Quero montar
riosidade, nessa altura já Portugal
uma loja similar” - dizia para si
se abria ao mundo e chegava-se à
e para os seus colaboradores, inEuropa. E foi assim que chegou a
cluindo o chefe de compras, com
Colónia, na Alemanha, para ver
quem ainda trabalha.
uma feira de electrodomésticos e
Abriu, então a segunutilidades para o lar.
da loja, num conceito
E começou a
diferente, paredes
importar e distribuir
MOTO
meias com o seu aros artigos, onde a
Está na entrada
mazém, em Ponte,
JOM é hoje recondo escritório
junto à “Eigui”.
hecida.
como recordação
Joaquim
A revende quando iniciou
Mendes considerda exigia também
a vida activa.
ava esta operação
uma rede de comer“arriscada” e receoso,
cialização. Em 1996,
de dar o primeiro passo
em França, numa feira,
na sua implantação, acabou por
tomou nota da experiência da
ir em frente, não hesitando na
Butti, uma loja do sector que o
hora de dar a passada decisiva e
inspirou, pois a feira quase não
final.
lhe disse nada.
Com base numa estrutuAnimado pelos conhecra simples, ligada por parafusos,
imentos que adquiria, com outras
e temendo que a opção pudesse
experiências, em França, chegou
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a sucessão...
Joaquim Mendes acredita que o “pequeno império”
que construiu, terá continuidade com os seus filhos. Nas
suas empresas, trabalham a mulher Júlia - que dirige os recursos humanos - e os filhos Tiago, de 35 anos, - o “product
manager” da JOM lar, Raquel, de 31 - gestora financeira e
de projectos do grupo. Eduarda, de 18, estuda engenharia
e gestão industrial, tal como Ricardo, ainda com 13 anos e
com quem o pai gosta de falar sobre negócios mas ambos
são já sócios de duas empresas.
É nestes quatro filhos que Joaquim Mendes deposita a sua sucessão. E neles quatro acredita haver potencial
para manter e perpetuar o nome do grupo JOM.
O empresário acredita que as empresas familiares
têm mais futuro. Mas não em todos os casos. “Enquanto os
fundadores são vivos funcionam”. Admite que “ando há dois
anos a pensar na minha sucessão que espero concluir num
máximo de oito a 10 anos e se Deus me der vida e saúde devo
conseguir completar a sucessão até aos 70 anos”. Entretanto,
já começou o processo, com a ajuda de uma consultora,
de modo a que a JOM mantenha a raíz dos Mendes mas
derivando para “uma gestão profissional, garantindo aos
meus seguidores uma continuidade mais sustentável”.

Os empresários vimaranenses

não ter êxito, sabia que bastava
desmontar tudo e juntar os ferrinhos, para partir para outra.
Porém, a abertura da
loja, a 11 de Maio de 1996, foi um
sucesso. A JOM tinha então cinco
vendedores.
Mas a abertura da loja,
inovadora na altura, ficou ligada a
um infortúnio. Num acidente de
viação, Joaquim Mendes havia de
perder a sua primeira esposa. Faltavam 15 dias para a abertura do
novo espaço. O choque familiar
abalou-o mas serviu para Joaquim Mendes se confrontar com
a sua realidade comercial: a sua
equipa era frágil, “estava dependente dos vendedores”, nesse mês
fatídico, as vendas acabariam por
cair 51%. E neste cenário de choque familiar e choque comercial,
eis que a JOM muda de estratégia
e passa a vender directamente ao
público. Os vendedores passam a
gerentes de loja, a revenda passa

para segundo plano e o retalho
passa a ser o objectivo comercial,
a génese da força do grupo, hoje,
no comércio de artigos para o lar.
A loja de Ovar, tornarse-ia, em 26 de Outubro de 1996,
a referencia máxima do grupo.
Um marco que perdura porque
Ovar tem o estatuto de melhor loja da JOM, ainda hoje. O
sucesso da loja de Ovar levou ao
seu encerramento, mais cedo, do
que o horário habitual, por falta
de stock ao terceiro Domingo, de
vida e actividade, pelo impacto
positivo que teve na região de

O sucesso da loja de Ovar
levou ao seu encerramento,
mais cedo, do que o horário
habitual, por falta de stock
ao terceiro Domingo...

Aveiro.

A partir daí, as lojas
JOM espalharam-se pelo norte
e centro de Portugal. A terceira,
surgiu na zona de Braga/Vila
Verde a 1 de Maio de 1998.
Com o dinheiro ganho,
Joaquim Mendes foi investindo,
e mais uma loja surge em Castelo
Branco, a 1 de Dezembro de
2006. Foi assim que assegurou, ao
longo dos anos, uma carteira de
investimentos que levou a JOM à
dimensão que tem hoje.
“Fizemos a nossa caminhada” - explica Joaquim Mendes
sobre o seu percurso comercial
no comércio de artigos para o lar.
Esta sucessão de novas lojas foi
sustentando o grupo que aparece
depois dos gigantes do sector Ikea e Conforama - como o mais
robusto a nível nacional. Chaves,
terá uma loja JOM antes da Páscoa. n

IDEIAS SOLTAS!

Joaquim Mendes e os seus filhos Tiago e Raquel.

Joaquim Mendes considera-os empreendedores, gente que arrisca. Mas considera que
devem ter “foco” e “não ficar à espera de apoios ou
a pensar que alguém vai fazer por eles, o que eles
têm de fazer por si”. Ter foco “é alimentar uma
rede de negócio, também pela exportação porque
cada vez mais a balança comercial é feita por esse
lado, mesmo para criar riqueza”.
“Fico triste - confessa - quando fecha uma
fábrica e abre um comércio, quando fecha uma
fábrica e abre um hipermercado. Isto não é enriquecer Guimarães, temos cá grandes empresas e
por inércia os filhos e netos de grandes industriais,
acabam por não ter mãos para o negócio. Guimarães ainda tem um tecido industrial considerável
mas podia ser mais forte e temos condições para o tornar
mais forte”.

Custos de contexto
Só dificultam o cenário em que se move a economia: o poder público - governo e autarquias - deviam estar
atentos “à sobrecarga de impostos” que limitam a liquidez
das empresas e podia permitir “um maior reinvestimento se
fosse menor”. Concorda que “é um bom sinal pagar impostos
mas as empresas fariam mais pelo país se a carga fiscal tornasse o ambiente económico mais dinâmico e favorável aos
negócios e aos investimentos”.
Há custos de contexto que retardam investimentos ou impedem-nos; para além da carga fiscal, o custo da
energia, a burocracia, o tempo de decisão sobre processos
que têm de acompanhar a realidade, da “pressa”, sempre
necessária, em licenciamentos, nas autarquias ou nos organismos da administração central. n
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EXPANSÃO NACIONAL
Lições de vida marcam destino

Um empresário com filosofia própria
u Joaquim Mendes não é formado ou letrado pela

escola mas a universidade da vida que frequentou
desde muito cedo, deu-lhe muitos ensinamentos
que congrega numa filosofia própria.

U
rismo.

ma das suas
máximas é que
“o mais trás
mais e o menos
trás menos”,
desta forma, o
empresário embrenha-se numa
saudável onda de
empreendedo-

Sobre o tempo, aprendeu que para além de ter de ser
bem gerido, é “o bem mais caro
da sua vida”. É aproveitando o
tempo que faz “do pouco muito” e
não “do muito...pouco”. E todos os
dias “me esforço por fazer mais e
com pouco fazer muito”.
Com um horário carregado de tarefas, Joaquim Mendes
sabe que o tempo para a família

Joaquim Mendes sabe que
o tempo para a família
escasseia. Mas o apoio
familiar para ir mais além
não lhe falta...

escasseia. Mas o apoio familiar
para ir mais além não lhe falta.
Até porque a sua família está
consigo no trabalho. E o Domingo é o único dia consagrado ao
descanso total.
Com esta azáfama, e interesses dispersos pelo território
nacional, o dia, para este homem
que se dedica ao trabalho com
paixão, “tem 24 horas e mais uma
hora extra, como costumo dizer”.
O seu corpo franzino
resiste mas por vezes a sua mente
acorda-o, reduzindo-lhe o tempo
de sono e descanso. Não dormindo, começa a fazer o trabalho de
casa para a manhã que se segue.
Tem as suas rotinas, de
se levantar às 5 horas, tal como
quando era jovem e iniciava a sua
caminhada de trabalho. Quando
sai, para fora de Guimarães, já

está na auto-estrada às 5h30. Nas
suas viagens mais longas, para
Lisboa, por exemplo, Joaquim
Mendes ao sentir-se um corredor
solitário e condutor andante,
pensa que “já vou à frente, por
começar o dia mais cedo do que
outros”. Outros descansam e ele
já leva coisas feitas. Apesar desta
rotina, Joaquim Mendes, não
desdenha o seu trabalho e emprego. “Sou um homem feliz, nesta
caminhada” - revela com sinceridade bastante para se lhe reconhecer perseverança, confiança e
vontade, atributos que também
nos mostram de que são feitos
alguns empresários.
Raramente, vai para
longe - Lisboa - de véspera mas
começa todas as reuniões a horas
certas. Há sempre excepções à
regra e o empresário revela que

“

Já senti um pouco
o cansaço desta
liderança mas foi
numa altura em
que senti que as
minhas equipas
não estavam a
colaborar.”

guimarães, agora!
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500

número de trabalhadores
já chegou a sair de casa às 5 para
repetição de falhas ou erros.
chegar às 23h30, com 1158 kms
Dirige um grupo com
de viagem, o recorde que detém e
cerca de 500 trabalhadores e
que fixa.
por isso continua a olhar para a
Reconhece que “felizfrente.
mente” tem “uma saúde de ferro”
Já lhe apeteceu fazer
até ao momento e apesar do canoutras coisas... “o meu sonho
saço do dia-a-dia nunca sentiu
era a construção”. E agora está a
nenhuma fraqueza ou vontade
concretizar esse outro lado da sua
de deixar para trás esta vida
vida empresarial e de gestor.
atarefada.
E não pára. Joaquim
“Já senti
Mendes revela que
FILOSOFIA
um pouco o cansaço
“quando ando
Não esqueceu
desta liderança mas
stressado, tento
o que a sua mãe
foi numa altura em
comprar um terrelhe disse para
que senti que as
no ou imóvel, para
triunfar na vida e
minhas equipas não
fazer coisas, ter
nos negócios.
estavam a colaborar
um escape”, numa
comigo”. Di-lo com
estranha forma de
naturalidade porque
manter a sua actividade
gosta de cumprir objectivos
porque, afinal, ele adora “as
e não gosta que “o mais simples
obras, a construção” que é um dos
não aconteça” quando ele faz
seus fascínios que junta ao prazer
tudo para isso. Pensa para si que
“de negociar”, pois, “trato todos os
se criou uma estrutura “não foi
negócios da mesma maneira, não
para morrer nela”. E procura
importa se o valor desse negócio é
enquadrar-se com essa estrutude 10 euros ou 10 milhões”. E rera humana e material, criando
mata: “trato o dinheiro com muito
mecanismos para que não haja
respeito”. n

© direitos reservados

“Trato todos
os negócios
da mesma
maneira, não
importa se o
valor desse
negócio é de
10 euros ou 10
milhões.

”

Como nasce a JOM indústria

Quando um problema
é uma oportunidade
u A JOM indústria completa a JOM comércio de

artigos para o lar apenas porque Joaquim Mendes
sempre viu nos problemas oportunidades.

H

á cerca de quatro
anos, a JOM-lar
sentiu que não
tinha fornecedores nem para
o seu tipo de
produto, nem
para o seu volume de negócios.
Os fabricantes
fechavam uns após outros, alguns
por “velhice” dos seus proprietários e gerentes, outros por não
terem acompanhado o desenvolvimento tecnológico do sector.
A fabricação de móveis sempre
esteve localizada na região de
Paredes e Paços de Ferreira e uma
segunda em Pataias, na região
de Alcobaça, um dos polos mais
desenvolvidos da indústria da
madeira, já com alguns sinais de
modernização tecnológica mas
que não evoluíram o bastante
para se firmarem no mercado.
A JOM, entretanto,
tinha as suas lojas abertas mas
escasseavam produtos. O primeiro impulso foi investir numa
unidade de fabricação de móveis,
em Alcobaça. Num espaço alugado, começa a nascer o que seria a
JOM indústria - o braço industrial da JOM comércio, de modo
a fabricar o produto que as lojas
precisavam de vender, pois, que
a intenção de ter um fornecedor
exterior acabaria por não vingar

O primeiro impulso foi
investir numa unidade de
fabricação de móveis, em
Alcobaça. Num espaço
alugado...

nem dar resultados.
O que seria o primeiro
pólo industrial da JOM foi construído no parque industrial de
Ponte, pela compra das instalações de uma antiga fábrica de
cutelarias “Bernardo Machado”,
inaugurada já em 16 de Dezembro de 2016.
A experiência de
fabricar os seus próprios móveis
resultou. E o investimento em
equipamento tecnologicamente
avançado serviu de motivo para
um crescimento que justifica uma
segunda unidade de produção.
Joaquim Mendes soube a deslocalização da “Fábrica de Cães
de Pedra” - de Selho S. Lourenço
para Matosinhos - e iniciou o
processo da sua compra, para
inaugurar a 13 de Dezembro de
2019, uma maior e bem apetrechada fábrica que garante a pro-

dução de móveis, para JOM lar,
no que é mais uma bem sucedida
etapa de investimento.
Com a JOM indústria,
os benefícios são múltiplos: a
JOM fabrica segundo modelos
criados pela sua própria equipa de design sempre atenta
às mudanças no mercado e a
novos produtos, assegura a sua
independência no fornecimento
dos produtos - face a fabricantes
nacionais e estrangeiros -, marca
uma evolução no grupo em
termos de sustentabilidade e
desenvolve com mais rigor ideias
e colecções próprias, de modo a
competir com os melhores.
Finalmente, no preço, a
JOM passa a dominar um factor
essencial na compra e venda de
produtos. Já no que diz respeito
à propriedade industrial, passa a
defender melhor as suas criações,
registando patentes próprias e
defendendo os seus produtos da
concorrência. Só assim, pode dar
ao consumidor o que o consumidor procura. n

Um empresário que soube viver com o infortúnio.
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EMPRESAS & EMPRESÁRIOS
A Camacho Engenharia, SA torna-se grupo operando em quatro Estados

Nasceu em Guimarães e conquistou África
Texto de: José Eduardo Guimarães

T

em já um
percurso longo
mas rico de
experiências
no sector das
obras públicas,
onde construiu
uma imagem de
credibilidade.
A Camacho
Engenharia, SA, ganhou experiência, notoriedade, ambição e
prestígio. Faz bem porque investigou e aprendeu, em cada projecto
que foi concretizando, nas obras
mais complexas às mais simples.
Especializou-se em
soluções inovadoras de engenharia, o que lhe permite executar
projectos de infra-estruturas
gerais nos domínios dos sistemas
de abastecimento de água, de
saneamento e drenagem de águas
residuais, construindo infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações e de abastecimento de
gás.
Acentuou a sua competência construindo em novas
áreas, nomeadamente construindo e concebendo projectos hidroagrícolas, nos países africanos
por onde espalhou o seu lastro de
internacionalização. A experiência de África, permite à Camacho
Engenharia SA uma experiência
rica e exigente em sistemas de
regadio, desde a execução de
terraplanagens à construção de
canais de adução de água, canais
de drenagem execução de pistas
de circulação e a instalação de
estações de bombagem. E com
satisfação regista que nesta área
a empresa ajudou a os projectos
executados, no Mali e no Senegal,
permitiram o desenvolvimento e
a autonomia alimentar de várias

regiões africanas.
Nestes longos anos de
vida, a empresa com sede em
Silvares, a Camacho Engenharia,
SA sempre fez de Guimarães o
centro da sua actividade para
daqui expandir primeiro, para
o centro nevrálgico da economia nacional no Norte do país,
correspondendo com a melhor
resposta a projectos nas grandes
zonas industriais, que nas áreas
de maior património histórico,
tirando partido da sua proximidade ao litoral turístico e residencial.
Foi neste contexto, que a
Camacho Engenharia, SA nunca
perdeu a opção estratégica de
continuamente se especializar, de
modo a completar a sua já reconhecida competência em projectos de infra-estruturas gerais e
hidroagrícolas, com a edificação
- desenvolvendo e construindo

© direitos reservados

A Camacho Engenharia, SA tem já uma
história de 40 anos, na execução de projectos
de obras públicas, no norte do país, experiência
que acumula com obras em países africanos,
nomeadamente o Mali e Senegal.
u

Obras no Senegal.

guimarães, agora!
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Identidade e história
Dias Ferreira tem deixado a sua
marca na “Camacho”.

© direitos reservados

edifícios habitacionais e industriais, de comércio e de saúde.
A reabilitação urbana,
foi uma das primeiras áreas onde
a empresa mostrou a sua competência, nomeadamente no centro histórico de Guimarães, onde
deixou marcas na construção e
reabilitação de espaços urbanos,
como em edifícios ou de outras
infra-estruturas edificadas com
valor histórico e arquitectónico.
As vias de comunicação,
é a quinta área onde também a
empresa deixou a sua marca, executando movimentos de terras,
de estradas e pistas em terra, de
trabalhos de sinalização e paisagismo, beneficiando também aqui
com a sua experiência africana,
de executar obras em situações de
calor extremo.
O que distingui sempre
a Camacho Engenharia, SA na
execução das obras a que concorreu, foi a motivação que garantiu
a total satisfação dos clientes
que perceberam ter um parceiro
activo e de qualidade, apostando

Obras em Portugal.

num serviço de excelência, cumprindo prazos, garantindo a realização dos seus colaboradores,
respeitando sempre a envolvente
inerente a qualquer empreitada
em cujo círculo se encontram os
clientes, os fornecedores, a banca,
os parceiros, os serviços públicos
e o respeito pela ambiente.
A Camacho Engenharia, SA, depois dos 40 anos, quer
continuar a manter a mesma
ambição, apostar sempre em
soluções que aportem inovação,
sejam esteios de um desenvolvimento sustentado, renovando
e reforçando o seu estatuto e
reconhecimento de executante
de projectos com qualidade nos
prazos acordados.
A política da empresa, para o futuro, assenta entre outros segmentos, nos de
assegurar níveis adequados de
rentabilidade, de criação de valor,
sinais de uma gestão cuidada e
de excelência, cimentadas numa
estratégia comercial adequada e
dinâmica, uma gestão industrial de cada projecto que deixe a
empresa reconhecida e o cliente
satisfeito. E que garanta uma
contínua captação das melhores
oportunidades de crescimento no
seu sector, quer a nível nacional
e internacional. Paralelamente e
com esta visão empreendedora,
a Camacho Engenharia, SA, vai
continuar a sua fase de expansão
geográfica, apostando na criação
e na melhoria de novos processos,
acompanhando o desenvolvimento tecnológico do sector e
inovando quanto baste para se
colocar sempre na linha da frente
do desenvolvimento industrial
e na construção de obras
públicas. n

1979 - A Rodrigues & Camacho, Lda, foi fundada neste ano.
Dela resultou a Camacho Engenharia, SA, de hoje, após
naturais transformações de percurso.
1981 - O primeiro alvará de construção foi concedido com o
n.º 5617, a partir do qual a empresa junta às terraplanagens a
construção de obras de engenharia.
1996 - A empresa é sujeita a uma grande reestruturação.
Dias Ferreira e esposa Isabel Camacho, assumem a gestão e
reorganização da empresa.
2004 - Marca o processo de internacionalização, como forma
de expansão comercial, alargando a área de intervenção em
novos projectos, nomeadamente hidroagrícolas, no Senegal.
E também de resposta à crise que o sector da construção e
obras púbicas começou a sentir em Portugal.
2005 - A empresa certifica-se na área de qualidade com o ISO
9001.
2006 - Em resultado da reestruturação de 1996, a passagem
a sociedade anónima permite a transformação da Rodrigues &
Camacho, Lda, facto que coincide com a realização da primeira
obra no Senegal: um projecto hidroagrícola que visava elevar
a auto-suficiência das populações da margem do rio Senegal.
Seguiram-se outros projectos também alargados para os segmentos das vias de comunicarão e das infra-estruturas básicas.
2009 - O Mali é o segundo país de África para onde a empresa
expande os seus conhecimentos e competências, em obras
agrícolas destinadas a mudar o paradigma da alimentação das
populações e a implantar infra-estruturas de regadio que garantam o desenvolvimento de agricultura sustentável. A Camacho
Engenharia SA, garantiu então com a sua presença em África
75% da sua actividade. Regista-se neste ano o maior volume
de negócios da história da empresa, com aumento do imobilizado produtivo, e conquista de mercados adjacentes, com
uma actualização da estrutura empresarial.
2012 - Por força da sua contínua especialização, a empresa
certifica-se nas áreas do ambiente e segurança, segundo as
normas portuguesas.
2018 - A empresa
renúncia nova reestruturação com uma maior
aposta na engenharia e
faz o rebranding da RC
Construções para operar
com o mesmo know how
através da Camacho
Engenharia SA, quer em
Portugal, quer no Mali e
no Senegal.
2019 - No ano que
assinala o 40º aniversário
da empresa, a Camacho
Engenharia, SA congratula-se por alargar a sua
internacionalização ao
Níger. E assim passa a ter actividade em Portugal, Mali, Senegal
e Niger. Abre-se a porta, entretanto, do mercado da Guiné-Bissau, o que representa a formação de um grupo que desde Guimarães tem conquistado África, ajudando ao desenvolvimento
de projectos comunitários. O investimento em equipamentos
próprios tem permitido maior autonomia e a Camacho Engenharia, SA garantiu então com a sua presença em África 75% da
sua actividade. Orgulha-se de ter ao seu serviço uma estrutura
de recursos humanos com uma média de permanência na empresa elevada, o que é sinal de satisfação dos seus colaboradores. Alguns fazem parte do grupo desde 1979 quando se deu
o início de actividade. Paralelamente, o crescimento da empresa
tem permitido a integração de quadros de outras escolas de
modo a acrescentar conhecimento, a comungar da estratégia
empresarial assenta no reconhecimento da qualidade como
factor de distinção e de mais valia.
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EMPRESAS & EMPRESÁRIOS
Novas ambições na empresa

Dinamizar a área comercial
e apostar na edificação
A Camacho Engenharia, SA tem a sua
internacionalização em velocidade de cruzeiro.
Porém, a nova aposta passa por reforçar a
presença em Portugal, concorrendo a novas
obras, satisfazer e concretizar os novos
objectivos e consolidar a marca “Camacho”.
u

E

manuel Martins,
reforçou recentemente os quadros da empresa,
ao tornar-se o
novo director
comercial. A sua
missão é desenvolver a área da
edificação, construção civil e indústria. Para isso,
a “Camacho” está já a contratar
técnicos experientes nestas áreas,
de modo a poder corresponder
às solicitações do mercado. E
continuar a operar no mercado
de obras públicas.
Há já duas obras que
vão enriquecer o seu portfólio: a
reabilitação da Torre da Alfândega adjudicada recentemente
após concurso público pela
Câmara Municipal de Guimarães; e uma segunda, adjudiA Encosta da Portela (Pevidém) é um aldeamento com a marca “Camacho”.

A “Camacho” tem já
uma carteira de obras de
qualidade realizadas em
Guimarães, desde as obras
no espaço urbano...

a responsável pela execução das
infra-estruturas.
Também, no país a
marca “Camacho” vai estar ligada
à obra do Parque Central da Asprela, no Porto, uma empreitada
de 1,7 milhões de euros a iniciar
este ano.
Mais remotamente está
ligada ao loteamento da Comporta, à reabilitação da pista de
atletismo da cidade de Coimbra,
e ao Hotel Douro Valley.
“É esta história de
sucesso conseguida com a qualidade do seu trabalho que a marca
“Camacho” pretende consolidar-se
no mercado nacional” - revela
Emanuel Martins que aponta
as ambições da empresa de “ser
empreiteiro de referência”, como
estímulo para vencer os desafios
com “grande confiança”. Enquanto parceiro do Município, “também levamos para a internacionalização o nome de Guimarães”.
Com 160 trabalhadores
e um volume de negócios de
23.289.094€, a “Camacho” continua fiel à sua vontade de ser “uma
marca mais, com prestígio e que
espalhe o nome de Guimarães,
pelo país e pelo mundo”- afiança o
director comercial.
A empresa também
quer ter uma participação na
formação podendo cooperar com
as escolas técnicas e profissionais
e com o IEFP, melhorando as
qualidades e o currículo dos seus
trabalhadores. n

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

cada pelas empresas Marvalu e
Buildingland - Investimentos
Imobiliários para a construção
da variante de Silvares, de modo
a atenuar o congestionamento
do trânsito e servindo de suporte
ao desenvolvimento de uma área
comercial de grande superfície Retail Park - e onde a Mercadona
vai construir uma segunda loja,
em Silvares. São empreitadas no
valor de 2,4 milhões de euros.
A “Camacho” tem já
uma carteira de obras de qualidade realizadas em Guimarães,
desde as obras no espaço urbano
do Centro Histórico, à urbanização “Cidade do Rei” e ao
Espaço Guimarães, nas quais foi

PROCESSO N.º 871/2018
DOMINGOS BRAGANÇA SALGADO, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, na ausência
do Vereador com poderes delegados e subdelegados para o efeito, faz público, em cumprimento
do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo n.° 78.° do Decreto - Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro,
na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães, emitiu em 2019/10/24, o ALVARÁ
DE LOTEAMENTO N.º 21/2019, em nome de PENSAR EM SI - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A.,
NIF: 513218157, com sede na rua da Índia, n.° 374, r/c - loja 2, freguesia de Urgezes, concelho
de Guimarães, através do qual é licenciada a operação de loteamento e as respetivas obras de
urbanização, que incide sobre o prédio sito no Iugar de Asseição de Baixo, freguesia de Pencelo,
descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.°
677/PenceIo e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.° 796, da respetiva freguesia.
Área abrangida pelo Plano Diretor Municipal.
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
- Área do prédio a lotear 6.541,30m2
- Área total de construção 5.227,20m2
- Volume total de construção 15.681,60m3
- Número de lotes 16, com a área de 281,30m2 a 468,80m2
- Número de pisos máximos 2
- Número de lotes para habitação 16
- Número de fogos total 16
- Área de cedência para o domínio público municipal 1.076,50m2 de terreno, destinados a
268,50m2 para acesso/arruamentos, 256,50m2 para baías de estacionamento, 402,80m2 para passeios e 148,70m2 para zonas verdes, de acordo com a planta arquivada nos serviços da Câmara
Municipal.
Para conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de um ano.
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 24 de Outubro de 2019.
O Presidente da Câmara
(na ausência do vereador com competências delegadas e subdelegadas)
Domingos Bragança
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REPORTAGEM HEIMTEXTIL
A maior feira do mundo do têxtil-lar e decoração

Heimtextil... (ainda) é a Heimtextil!
Texto de: José Eduardo Guimarães

A Heimtextil é um mercado onde os produtos portugueses se
mostram; mas é muito mais do que isso. É um lugar de tendências, uma
montra de inovação onde se nota o que se investiga e desenvolve, uma
catedral do design que se exprime em vários tons, texturas e tecidos. E
um foco de novidades do sector e das áreas associadas ao têxtil.
u

Q

uem vai, todos os anos, à Heimtextil pode ter vários destinos: o hall dos produtores do têxtil-lar (são
vários, representando países e continentes); o mundo
mágico das tendências - onde com cuidado e esmero,
criatividade e visão de futuro se colocam peças que
mostram as aplicações de materiais, as suas texturas,
formas e cores; uma área para produtores de artigos
para cama (colchões e almofadas); um espaço de
design onde se instalam as empresas, mostrando as
suas capacidades e as suas criações; e o inconfundível
mundo da decoração interior, com reposteiros enormes, de cores garridas, mas de encantar.
Se dedicar algum tempo a pesquisas e gostar de ler, a Heimtextil para além de elencar os temas de cada edição agora marcantes
para o ano em curso e o próximo, numa bienal repartida onde cabem
o que está em destaque na agenda do têxtil-lar, oferece um conjunto
variado de publicações, algumas didácticas outras informativas.
Para os interessados não é, para os compradores também não
e para os visitantes muito menos: a feira, não é enfadonha, tem vida
intensa, nos diversos stands enquadrados em pavilhões vários, é um
espaço de cor, de bulício, de frenesim comercial, de contas, de mostras
e amostras, de luz, de sedução e de informação. E de desejo porque todos gostariam de ter aquela cama com um tal lençol, a toalha de felpo,
o cortinado, o colchão e o tecido que confeccionado enfeita qualquer
janela e que se vê repetidamente em alguns stands.
A sustentabilidade está no top e no topo da agenda do têxtil-lar, em 2020 e anos seguintes. Foi um dos temas do 50º aniversário
do certame, hoje imponente e enorme, com um pé em Hesse e outro
em Frankfurt - locais onde se
situa o parque da feira da Messe,
a conviver com os prédios altos
da “city” mais comercial da Alemanha, sede do Banco Central
Europeu, do Deutsche Bank e de
muitas empresas de top.

Enormes desafios
O sector do têxtil-lar é o
que mais correntemente enfrenta enormes desafios. Alguns
sentem-se na própria Heimtextil,
com a diminuição de visitantes.
alguns dos quais utilizam o
e-commerce com mais frequência. Este ano, a data foi vista

A Anit-Lar acompanhou o Secretário de Estado na visita às empresas.

como um factor mais que tirou
gente à feira. Uma quebra de 4216
visitantes, relativamente a 2019,
segundo contas da organização.
Para o ano, a feira volta à segunda
semana do mês e a meados de
Janeiro, o que agrada mais às
empresas portuguesas.
Outro factor que retirou
visitantes profissionais da feira,
foi o arrefecimento da economia
europeia e as suas previsões.
Alguns pensavam que
o 50º aniversário da Heimtextil
pudesse incentivar mais profissionais a uma visita, também por
a Messe de Frankfurt se empenhar em apresentar um programa
de eventos mais atractivo - desde
visitas (30) guiadas, de compradores asiáticos a diversos stands,
a três cerimónias de entregas de
prémios, a duas livrarias com
materiais diversos e mais área de
leitura, um Trend Space aperitivo
e a comemoração do aniversário
como um showcase e com festa.
Tudo em 19 halls (pavilhões)

onde se exibiam 2952 empresas
de todo o mundo. A Messe de
Frankfurt informa que se registaram, durante a feira, mais trocas
entre representantes da indústria
e comércio, nas áreas de design,
decoração de interior e hotelaria.
Mesmo em perda - com
menos visitantes - a feira ainda
não perdeu o seu estatuto de
maior certame do sector a nível
mundial, e nenhuma outra feira
pode oferecer tanta riqueza de
informação, variada e objectiva
sobre a indústria do têxtil-lar e
decoração.
Pode defender-se que
a Heimtextil é um “palco” onde
todos gostam de actuar, de modo

A feira não muda muito,
mantendo a sua atracção
única e continuando a ser
identificada como “feira
muito boa”...

guimarães, agora!
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2952

Joaquim Almeida esteve presente
em Frankfurt.

Ainda se pode dizer que
a Heimtextil… é a Heimtextil,
com a presença de “decision-makers”, que se deslocam com menos
tempo de permanência mas com
muito potencial de compra e
guiados por um plano de visitas
mais concreto.
atitude mais activa na defesa do
planeta, produzindo produtos
amigos do ambiente de maneira a
que os produtos têxteis incorporem materiais sustentáveis e
certificados banindo o uso de
embalagens de plástico, pondo de
Este ano, a ONU parte o “greenwashing” em favor
Organização das Nações Unidas
do cradle-to-cradle ( do berço até
- marcou presença na feira
à cova), com produtos reciclados.
através do seu departamento
A Alemanha está já a
de parcerias, liderado por Lucie
adaptar o novo selo têxtil criado
Brigham, convidada de honra, da
pelo Ministro da Economia
Heimtextil, para apreque identifica os prosentar os “objectivos
dutos sustentáveis.
de desenvolvimento
ONU
“Gruner Knopf ” é o
sustentável”, conConjuga com o
nome do selo que
vidando a indústria
sector têxtil-lar
vai passar identide têxtil-lar e os
os objectivos de
ficar os produtos
seus representantes
desenvolvimento
“verdes”.
a incorporarem
sustentável.
Tentar ver
nos seus produtos
os têxteis como um
e na sua estratégia
elemento arquitectural,
comercial e industrial, os
foi mais um tema da Heimprincípios defendidos pela Orgatextil que chamou à atenção
nização das Nações Unidas.
dos fornecedores de produtos
O trabalho inovador das
ligados à hospitalidade e construempresas do sector foi elogiado
tores de edifícios públicos para
por Lucie Brigham - na conutilizarem os têxteis, em novas
ferência de imprensa da abertura
soluções - sobretudo funcionada feira, tal como a Messe de
is - e concebidas por designers
Frankfurt que implementa a
de interiores especializados. Um
Conscious Fashion Campaign,
pequeno livro “Interior Architenum processo de diálogo intenso
tecture Hospitality”, identificava
com startups e empresas tradicioas 370 empresas que mostravam
nais para que passem a ter uma

© direitos reservados

© jens liebchen

número de expositores

ONU na feira para
elogiar sustentabilidade dos produtos

a suscitar a atenção de actuais
clientes ou potenciais que acorreram aos stands, com a certeza, já
adquirida, de que hoje, a feira já
não tem delegações tão numerosas como outrora, provenientes
dos quatro cantos do mundo.
Apesar de algumas
nuances, a feira não muda muito,
mantendo a sua atracção única
e continuando a ser identificada
como “feira muito boa”.

63000

número de visitantes

que “com liberdade criativa e
design sem restrições”, era possível
encontrar produtos têxteis que
decorem espaços, como “vários tipos de quartos, entradas, zonas de
conforto e sistemas de orientação
em edifícios públicos e em hotéis
ou similares”.
Os interessados nesta
temática tinham à sua disposição
não apenas visitas guiadas às empresas, como uma livraria sobre
esta novidade e ainda um espaço
de leitura, com ideias de renovados arquitectos, designers de
interior e especialistas em hotéis.
Finalmente, num novo
forúm “Sleep”, onde estava
concentrado todo o know-how
sobre os produtos do segmento
cama desde as últimas pesquisas
da ciência, à investigação da indústria, desde produtos inovadores a sistemas que podem ajudar
a antecipar o sono - através de
diversos tipos de roupa de cama
- sempre associados a estratégias
sustentáveis. A Vossen, Lenzing
- conhecidas marcas mundiais
de têxteis para o lar e o IKEA
apresentaram alguns produtos
que podem sempre ajudar os produtores portugueses a explorar
novos nichos de mercado.
Aliás, sobre esta matéria
realizou-se um painel de discussão “Segurar o futuro das
próximas gerações - estratégias
sustentáveis para produtores e retalhistas”, com cientistas, investigadores e atletas de top e técnicos
do sono. n
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REPORTAGEM HEIMTEXTIL
Alguns mereciam melhor localização

Stands são bonitos, iluminados
Texto de: José Eduardo Guimarães

pormenor, na linha do que os
seus concorrentes já faziam.
Até se pode dizer que há
stands que precisavam de outra
localização para evidenciaram
toda a sua beleza. O layout da
feira, tolhe-lhes a sua grandeza e
a sua arquitectura, dificultando
também a captação de imagens
e fotografias, numa situação de
maior afluência à feira. Alguns
ficam acanhados, subjugados por
murais, de um lado e do outro,
dos corredores dos pavilhões.

Há uma imagem revigorada nos stands das
empresas portugueses que ressalta aos olhos do
visitante e dos que deambulam pela Heimtextil,
procurando algo de novo e belo, mais
sustentável e atractivo.
u

A

s empresas
portugueses e
vimaranenses,
apresentaram
globalmente
uma imagem
mais forte na
Heimtextil
ditada pela área,
pela concepção
e arquitectura dos seus espaços
de exposição. Pode dizer-se que
nada é como dantes porque a
grande maioria investiu neste

© direitos reservados

O layout da feira, tolhe-lhes
a sua grandeza e a sua
arquitectura, dificultando
também a captação de
imagens e fotografias...

Porém, se o esforço das
empresas de marcar a diferença
pelo seu aspecto visual e exterior
é notório, também há que reconhecer que esse é um dos factores
que colocam as “fábricas” de
têxtil-lar a jogar num campeonato diferente, de maior qualidade,
cada vez mais reconhecida, numa
competição internacional de tipo
liga dos campeões do futebol.
Neste contexto, de limitação de espaço, há quem tenha
tido a sorte de ficar em cantos
com duas frentes, entre corredores, outros em zonas laterais
ou na entrada e saída das áreas de
exposição.
De certo modo, em
alguns casos, a localização foi
compensada pela luminosidade
do stand, pelo direccionamento e
intensidade dos focos de iluminação, pelas cores dos próprios
produtos e pela abertura do espaço. O interior podia ser olhado,
de vários ângulos e perspectivas,
de modo a ver-se o produto e as

pessoas que ali estavam para receber clientes e fazer negócios. Este
frenesim comercial, dava vida
ao stand, mostrava a dinâmica
da equipa e a convivência entre
vendedor e comprador.
Não se pode dizer que
as empresas não criaram impacto
pelos seus stands, onde o têxtil-lar se destaca aos olhos de todos. E na sua maioria as empresas
tinham boas “montras” o que é
essencial numa feira desta género,
sobretudo para captar a atenção
de novos e potenciais clientes.
Alguns desses stands
são construídos em estruturas
simples, com materiais flexíveis,
que podem permitir alterações na
próxima feira, renovando a bele-
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e com dimensão
Uma vez que as empresas
jogam mais individualmente sem nunca se assumirem como uma verdadeira
selecção nacional...

o ser o calcanhar de Aquiles da
presença portuguesa em certames
comerciais internacionais, uma
vez que as empresas jogam mais
individualmente sem nunca se
assumirem como uma verdadeira selecção nacional. Aqui, não
houve evolução alguma…
E se no conceito - o
têxtil-lar vimaranense, do Ave ou
português - é reconhecido aos
que o vão conhecendo, nota-se
que essa ideia ainda não chegou
convenientemente a todos os
potenciais compradores que não
recebem feedback da presença
portuguesa - o que acontece só
quando se acercam dos pavilhões

Os stands das empresas são mais abertos e arrojados do que no passado.

onde há presença nacional, não
identificada, nem destacada, o
que pressuporia um esforço mais
em destacar que o que é português é bom. De certo modo, a Selectiva Moda com os seus fóruns
cumpre este vazio ao concentrar

© direitos reservados

za, as cores, o modo de exposição
e o espaço, apenas com alterações
funcionais e de estilo. E que garantem a mesma visibilidade mas
outra exposição dos produtos.
Mas a Heimtextil ainda
não é um filão explorado, do ponto de vista, da imagem nacional
do têxtil-lar. Na exibição de uma
força colectiva, apenas o facto de
as empresas se terem concentrado
num hall (12) e um grupo menor
noutro hall (9) porque em termos
de comunicação - que podia
contribuir para fazer chegar
mais visitantes aos stands das
empresas, tudo continua como
dantes, sem estratégia e sem a
utilização de algumas tecnologias
comunicacionais. Esse continua

numa espécie de pavilhão nacional, um ou dois produtos das
empresas expositoras, naquele
hall. Nesta edição, a Selectiva
Moda, como se destaca noutras
páginas desta edição, apostou em
três stands.

Há processos, estratégias
e ferramentas de comunicação
que as empresas portuguesas
ainda não utilizam em conjunto,
ao contrário de outros países que
“pensam” que, para cada feira,
deve haver um objectivo comunicacional.
Não basta fazer constar
que “nós portugueses, estamos
cá…”, é preciso ir mais além e
não se pode dizer que seja por
falta de apoios porque o que se
nota é falta de especialização
em comunicação, e que investir
nesta área não é um custo mas
uma necessidade, ainda que seja
para aumentar a notoriedade do
produto nacional.
A competitividade do
têxtil-lar português também passa por saber comunicar e aproveitar todas as potencialidades da
Heimtextil - enquanto certame
e organização global e mundial.
Há quem defenda que em cada
Heimtextil há sempre uma lição
para tirar, pela dinâmica da
feira, pela sua estrutura, pela sua
dimensão e especialização.
Pode defender-se que
há sempre mais motivos para
aprender se houver a vontade de
pensar a feira como um todo e
não como um hall essencialmente
português. Basta pensar... n
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Para melhorar imagem do produto nacional

Texto de: José Eduardo Guimarães

“O investimento da
Selectiva Moda, em
promover, ao lado das
empresas, a exposição
dos seus produtos,
tem-se revelado positivo quer para a imagem
do têxtil nacional quer
para os expositores”
– defende Dolores
Gouveia, especialista
em Fashion Trends,
Design e Marketing.
u

O

s fóruns da
Associação
Selectiva Moda,
tornaram-se
numa montra
importante “no
sentido em que
os visitantes tem
aqui um primeiro
contacto com
o produto nacional”. Para além
disso, refere Dolores Gouveia, “os
visitantes vão a seguir às empresas
para obter a melhor informação
técnica de qual será a melhor empresa que possa responder às suas
necessidades, por vezes até questionar sobre produtos específicos”.
Na tentativa de mostrar
o que melhor os expositores podem oferecer, a Selectiva Moda,
tem há já vários anos promovido
exposições colectivas de produtos portugueses, num contexto
de selecção mas de inclusão que
de algum modo possa complementar a exposição própria das
empresas nos seus stands.
Outro objectivo destes
fóruns, é enquadrar “o produto
nacional em termos de tendências
de moda globais, dando-lhes essa
dimensão de tendência e inspiracional”, construindo e organizando conjuntos de produtos por
segmentos de moda, de cores,
traduzindo também o “mood” de
cada estação. Em termos globais,
os fóruns estão localizados em
zonas centrais, o seu espaço tende
“a traduzir as estéticas mais im-

Os fóruns estão localizados
em zonas centrais, o seu
espaço tende “a traduzir as
estéticas mais importantes,
tal como os conceitos”...

© direitos reservados

Enquadrar têxtil português com as
tendências de moda globais

“

Selectiva Moda aposta em fóruns de produtos de várias empresas.

portantes, tal como os conceitos”,
com uma visualização que suscite
curiosidade ou possa ter impacto.
A Selectiva Moda,
construiu para o hall 12.1, onde
se concentrava a maioria das
empresas portuguesas, um espaço
onde a paleta de cores assumia
a multiculturalidade, em conjunto com a macro tendência da
sustentabilidade e o caminho da
economia circular.
O mural da própria
exposição foi construído com
desperdícios de materiais de construção, decoração, da cortiça, à
carpete, do papel ao cartão e mesmo a pele. “Fizemos uma recolha
de materiais que estavam em over
stock, já em armazém, adaptando-lhe as cores e as dimensões que
queríamos em termos estéticos,
deixando essa ideia de irregularidade e de algo feito de forma espontânea” – revela Dolores Gouveia. No fundo, a Selectiva Moda
associou conceitos em linha com
o que os expositores portugueses
mostraram na Heimtextil.
Ao passar, neste fórum,
que mensagens deixaram ficar

Portugal já tem
capacidade de
produzir peças
bem concebidas em termos
de qualidade de
produto.”
os visitantes? Dolores Gouveia
elencou logo “a beleza do produto
nacional”, e também a côr, a textura, com os visitantes a sentirem
cada produto pelo toque, não esquecendo o reconhecimento que
fazem à técnica dos portugueses

para produzir têxteis-lar.
Hoje, já não se fala do
design português porque “Portugal já tem capacidade de produzir
peças bem concebidas em termos
de qualidade de produto”. “É um
caminho que tem vindo a ser feito,
há vários anos e já nos é reconhecida essa capacidade de fazer bem
e bonito”, salienta.
Relativamente ao futuro,
a Selectiva Moda pode continuar
com estes conceitos de fóruns,
sem alterar a sua base, continuando com a função principal
de mostrar o produto português
associado e em conjunto, com
as várias empresas presentes em
cada certame.
Este ano, evoluiu ao
criar um terceiro fórum, em
parceria com o Citeve/Centi, no
que é o “Green Circle”, no hall
12 onde estavam concentradas a
larga maioria das empresas portugueses e local de passagem e de
maiores contactos. “É importante
ter em nosso redor as empresas
portuguesas e nós estamos aqui
por elas” – conclui Dolores
Gouveia. n
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Tendência macro da feira

Têxtil-lar português responde
à exigência da sustentabilidade
A Associação Selectiva Moda e o Citeve,
levaram até à Heimtextil, na Alemanha, o
iTechStyle Green Circle, onde mostraram a
sustentabilidade dos produtos têxteis
portugueses.

u

H

á vários projectos conjuntos
de internacionalização da
ITV portuguesa.
A Associação
Selectiva Moda é
um dos intervenientes neste
processo, tendo
acções em vários sectores, com
presença regular em feiras de
têxteis (dos fios aos acabamentos e acessórios), de moda (para
adulto e criança), de private label,
da fileira têxtil, de tecidos técnicos e inovadores, de decoração e
têxteis-lar.
Em Frankfurt, havia dois
“fóruns” do The Portuguese Home
Tex’Style, em halls diferentes.
Nove empresas, tinham
os seus produtos em exposição,
no hall 9, por ali estarem instalados os seus stands. Porém, a
exposição não se circunscrevia
apenas aos produtos daquelas
empresas mas das que também
estavam noutro hall (12), onde

A. Ferreira & Filhos, S.A. (Vizela)
FATEBA – Narciso Pereira Mendes Herd, Lda.
(Guimarães)
l INUP Têxteis, Lda. (Guimarães)
l NOSDIL S.A. (Mealhada)
l Pereira da Cunha S.A. (Guimarães)
l PISCATÊXTIL . Indústria Têxtil, Lda. (Guimarães)
l ROSACEL Têxteis Unipessoal Lda. (Guimarães)
l Têxteis GIESTAL, Lda. (Guimarães)
l Traços Singelos, Lda. (Guimarães)
l

EMPRESAS

l

acabaria por se juntar o maior
contingente de expositores portugueses.
A ideia de um ponto
comum e conjunto, é essencialmente de divulgar a presença de
Portugal como um país produtor
de têxtil-lar.
Isabel Guimarães, especialista em “around design”, era a
responsável por dar informações
sobre os produtos expostos, e ao
longo da feira, foi notando que
“era fácil e de forma rápida que os
visitantes perceberem as novidades
dos expositores presentes e o tipo
de produtos que Portugal fabrica”.
O olhar do visitante
incidia também sobre a etiqueta
da empresa produtora, o que
implica uma explicação de que
os produtos expostos podiam ser
encontrados na feira, no produtor
original.
Sobre a mensagem que
chegava aos visitantes, Isabel
Guimarães, acredita que, por
este processo informal, o visitante ficava com a orientação
mínima, para se interessar em
saber mais sobre o produto, até
porque Portugal era “o único país,
a ter espaços deste género”, logo
percebia melhor o que Portugal
oferecia em termos de produtos
do têxtil-lar.
E o que se ouvia, nestes
encontros informais, uma vez que
uma visita era sempre cuidada
com uma explicação. Isabel Guimarães reconhece que “o espaço
desta apresentação tornava-se
prático e didáctico, por mostrar
produtos em que se podia tocar
e sentir”, o que para o visitante
motivava interesse e também
diálogo. Sobretudo porque era
possível ouvir que “os produtos
portugueses tinham qualidade,
eram intensamente criativos, actuais e com cores vivas”.
Num sector, onde a
trilogia qualidade do produto e
serviço, surge ao lado do preço
e do design, apostar em exibir

Apostar em exibir peças
noutros espaços pode ser
uma mais valia, permitindo
uma divulgação maior da
marca portuguesa...

peças noutros espaços pode
ser uma mais valia, permitindo
uma divulgação maior da marca
portuguesa de têxtil-lar. E confirmar que Portugal tem empresas
preparadas para dar respostas
em função do que os clientes
desejam, não apenas na qualidade
de serviço – já reconhecida -,
no preço e no design – onde as
empresas portugueses acabaram
também por investir forte. Há já
muitos produtores com equipas
de designers, com capacidade
para fornecer na hora, um produto idealizado por um cliente, para
fazer um trabalho completo e na
hora.
Isabel Guimarães, tem
a convicção forte, de que “a qualidade dos produtos portugueses
já não deixa dúvidas a ninguém,
de que a diversidade da gama de
produtos ajuda à afirmação do
que é português, de que as técnicas
e processos de fabrico, os tecidos de

que são feitos, permitem sortidos e
gamas diversas, quer nos estampados, quer nos jacquards, uma
vez que o debuche em Portugal é
extraordinário, feito por homens
com muitos anos de prática”.
Hoje e com as preocupações ambientais, os fios
tintos e malhas, já são tingidos
por processos que envolvem a
utilização de produtos naturais e
por isso “conseguimos mostrar o
que outros produtores concorrentes
não podem, exactamente por
termos tecelões que fazem um bom
produto de um desenho complexo”.
E se a isto, somar-nos “a nossa
história industrial no sector do
têxtil-lar” Portugal só pode estar
na linha da frente da inovação, do
desenvolvimento com produtos
sustentáveis.
Na Heimtextil, ficou
clara que a tendência macro do
sector do têxtil-lar “é a sustentabilidade”, com mais empresas a produzir “com fibras sustentáveis”, o
que tem aumentado a procura do
têxtil português. E que as empresas estão sempre preparadas para
qualquer desafio porque “sabem
trabalhar de forma actual”, isto
é, respeitando “a sustentabilidade
do planeta, respeitando as normas
sociais e laborais”. n

Isabel Guimarães destaca imagem do produto português.
© direitos reservados

Texto de: José Eduardo Guimarães
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Com base em investigação e produtos naturais
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Selectiva Moda e Citeve mostram ao mundo
sustentabilidade do têxtil português
Texto de: José Eduardo Guimarães

A Associação Selectiva Moda e o Citeve,
levaram até à Heimtextil, na Alemanha, o
iTechStyle Green Circle, onde mostraram a
sustentabilidade dos produtos têxteis
portugueses.

u

No processo de selecção,
são verificadas as características
de sustentabilidade pela certificação e a utilização de recursos
renováveis, redesenhados ou
reutilizados, de modo a garantir
a diferenciação e a inovação, e
tornar-se membro do iTechStyle
Green Circle – sustainability showcase.
É com estes produtos,
à guarda do Citeve, durante 14
meses, que é constituída a montra
que percorre as várias feiras, com
os produtos portugueses desenvolvidos por designers convidados.
O director-geral do
Citeve, reconhece que no têxtil-lar “há um enorme conjunto
de empresas, com capacidade e

“

Há um enorme
conjunto de
empresas, com
capacidade e vontade de competir
nos mercados
internacionais.”

Braz Costa líder do Citeve sempre ao lado da indústria têxtil.

vontade de competir nos mercados internacionais com produtos
de aguerrida sustentabilidade”,
utilizando materiais amigos do
ambiente. E sublinha que “a
sustentabilidade passou a ser um
argumento de venda e uma vantagem competitiva das empresas
portuguesas exportadoras”.
Na maior feira de
têxtil-lar do mundo o iTechStyle
Green Circle fez uma grande estreia – após a sua apresentação no
Modtíssimo – suscitou curiosidade, não apenas pela aparência –
a utilização de tecidos com que se
fazem lençóis, colchas, edredões
e felpos em silhuetas de mulheres
como pelas suas cores e também
pela inovadora apresentação, uma
vez que cada mulher se movia,
ainda que no mesmo sítio, num
bailado, de roda, que permitia
ângulos diversos de visão.
Este conceito, é no entender de Braz Costa, “uma forma
de Portugal mostrar ao mundo
que dá cartas no têxtil-lar pelo que
faz e sabe fazer, nos produtos que
produz e vende”. “Neste momento – afirma com convicção – os
produtos portugueses de têxtil-lar

estão na vanguarda da sustentabilidade”. E explica porquê: “a sustentabilidade pressupõe um trabalho
ao nível de investigação, inovação
e desenvolvimento de produto,
ou porque as matérias primas
usadas tem origem renovável, logo
sustentável, ou porque os processos de acabamento não utilizam
produtos químicos”. E, também,
porque “na sua produção há cada
vez menos consumo de energia, de
água e menos recurso a matérias
primas de origem fóssil”.
Ou seja, a sustentabilidade do têxtil português eleva-se
por um desejo de ter um produto

A. Ferreira & Filhos, S.A. (Vizela)
Allcost – Têxteis para a Hotelaria, Lda. (Guimarães)
l António Salgado Cª, Lda. (Guimarães)
l Empresa Industrial Sampedro (Guimarães)
l Estamparia Têxtil Adalberto Pinto da Silva, S.A.
(Santo Tirso)
l Lameirinho Indústria Têxtil, S.A. (Guimarães)
l Moretextil Group (Guimarães)
l Neiperhome, S.A. (Guimarães)
l Têxteis J.F. Almeida, S.A. (Guimarães)
l Têxteis Penedo (Guimarães)
l Tintex Textiles, S.A. (Vila Nova de Cerveira)
l
l

EMPRESAS

T

inham formas
femininas e
um formato de
vestuário, de
cores diversas,
mas os vulgares
produtos de têxtil-lar – lençóis,
felpos, edredões
e colchas –
encheram-se de vida e mostraram-se com formas esbeltas,
querendo evidenciar que Portugal
continua na linha da frente da
criação de produtos com sustentabilidade.
Braz Costa, director-geral do Citeve, sublinhou
“a capacidade portuguesa” para
produzir com sustentabilidade
peças de têxteis-lar que são exemplo para outros países, numa
altura em que ser sustentável é
opção e objectivo para empresas e
empresários que querem colocar
no mercado produtos amigos do
ambiente.
E daí surgiu o projecto
de mostrar o iTech português
vestido de “verde” e aplicado
aos têxteis-lar. Uma tarefa que
a Selectiva Moda (ASM) tem
conseguido levar às feiras mais
importantes da moda, têxtil-lar,
desporto, protecção individual e
automóvel.
As empresas que na concepção dos seus produtos apresentem um grau acentuado de
sustentabilidade e ou de economia circular (reciclados) passam
a integrar um stand especial nas
feiras do mercado internacional.

que seja apreciado pelas suas
origens e pelo seu processo de
produção, logo colocando-se
no mercado internacional, com
argumentos de maior competitividade, cada vez mais apreciados
pela sua qualidade ambiental,
pela economia do produto em
si, o que é bom para a economia
portuguesa no geral.
Ao produzir com
sustentabilidade, as empresas
portuguesas estão a resolver
os problemas de agressão ao
ambiente para os quais se têm de
encontrar soluções, mais cedo ou
mais tarde.
Neste novo processo de
produção, as empresas assumem
um risco: o de investir no desenvolvimento de produtos que podem não ter resultados palpáveis.
Braz Costa, entende que o Estado
deve ajudar as empresas com os
sistemas actuais e disponíveis
como com outros a criar, de
modo que o caminho da sustentabilidade não tenha retrocessos.
E revela: “estamos a negociar
linhas de desenvolvimento que
permitam fazer uma antecipação
tecnológica, um pouco antes de ser
adequado que sejam as empresas a
fazê-lo”.
No iTechStyle Green
Circle, exibido na Heimtextil, em
Frankfurt, o destaque foi para as
empresas de Guimarães que figuraram em grande número nesta
montra de sustentabilidade. n
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Secretário de Estado esteve mais de um dia na Heimtextil

João Neves, considera
necessário que Portugal “encontre
soluções para conquistar outros
mercados”, para contrabalançar
“a grande concentração na União
Europeia, que pela proximidade e
flexibilidade nos dá uma vantagem do ponto de vista da estrutura
produtiva”.
© direitos reservados

Sector de têxtil-lar exportou
766 milhões de euros
Texto de: José Eduardo Guimarães

O Governo
elogia o desempenho
económico, social
e ambiental das
empresas têxteis
portuguesas
marcando presença
na Heimtextil.

O

Reconhece que a tendência
global e macro da feira
- a sustentabilidade - veio
para ficar, para além da
feira...

José António André da Neiperhome, com João Neves.

© direitos reservados

u

Secretário de
Estado Adjunto
e da Economia,
João Neves, tem
acompanhado
as iniciativas
de internacionalização das
empresas de Têxtil-lar nacionais
e as de Guimarães em particular.
Mas também tem estado no
território para conhecer o que as
empresas fazem e desenvolvem
em termos de produto.
João Neves visitou,
durante um dia, vários stands das
empresas portuguesas, na Heimtextil, dialogou com dirigentes
associativos, mostrando interesse
em acompanhar o que é feito nas
feiras e o que se mostra e vende.
Acumula, por isso, conhecimento
sobre a realidade de um sector
que diz muito a Guimarães - que
é o concelho com mais empresas, na maior feira do mundo do
têxtil-lar, uma presença que não
tem igual - pelo menos que se
conheça - noutros países participantes.
Reconhece que a
tendência global e macro da
feira - a sustentabilidade - veio
para ficar, para além da feira,
“As empresas que queiram ter

inovação, também têm de o fazer
na utilização dos materiais e nas
formas como eles são produzidos
e apresentados” - sublinhou o
Secretário de Estado.
A sustentabilidade é,
assim, uma forma de “as empresas
consolidarem a sua afirmação
no mercado global” dado que a
defesa do ambiente é hoje uma
questão do planeta e não de um
país ou de uma indústria.
E ao mesmo tempo, um
motivo que evidencia também
“uma visão” mas também uma estratégia “na produção de produtos
e artigos com mais valor acrescentado”. João Neves, clarificou: “é
isso que não queremos, as empresas têm de produzir melhor”.
Sobre números e nomeadamente os das exportações,
o Secretário de Estado adjunto
e da Economia salientou que
“nos últimos dez anos, temos tido
uma trajetória de crescimento nos
vários segmentos do têxtil, e temos
conseguido construir soluções que
nos permitem ter uma melhoria
das quotas de mercado nos principais destinos das nossas expor-

tações, que estão muito concentrados na Europa”.
E os referentes a 2018,
coloca o têxtil-lar como um sector que exportou 766 milhões de
euros, com o sector têxtil a absorver uma quota de 5 mil milhões
de euros como valor global de
exportações, valor que o governante acredita possa ser atingido
também em 2019, apesar de se
notar “um decrescimento”, fortalecido pelo “clima de instabilidade
económica e política na Europa”.
Mas que se deverá manter numa
quota de estabilidade.

“Temos tido
uma trajetória
de crescimento
nos vários
segmentos do
têxtil, e temos
conseguido construir soluções.

I9G é um projecto
interessante
Num balanço sobre a
presença nacional na Heimtextil,
o Secretário de Estado classifica-o
“como positivo” dada a presença
forte de 78 empresas, apesar de
este continente “ser composto por
empresas diferentes dimensões,
com produtos inovadores e
variados”. Declarou ainda que “o
têxtil-lar é sempre uma imagem
de marca nesta área, muito até
na linha de produtos ligados à
sustentabilidade, com qualidade e
design”.
Sobre o que ouviu nas
suas visitas, João Neves, percebeu
que “as empresas estão animadas,
que o mercado responde de forma
positiva, às propostas que tiveram
nesta feira”.
Sobre o Brexit já não há
assunto e considera que “como a
discussão foi tão longa, há já uma
espécie de normalidade à volta da
questão”. Outro sinal que recebeu
das empresas foi o de que “todas
procuram consolidar mercados e
abrir portas a novos”, porque “o
mundo é cheio de oportunidades
mas também de riscos”.
Sobre o facto, de Guimarães ter “uma representação
fortíssima, com mais de 40 empresas, nesta feira do têxtil-lar, de
grande dimensão, ou seja de metade da representação portuguesa”,
o Secretário de Estado reconhece
a importância do sector “para o
país” e também para a “autarquia
local, aqui representada pelo seu
vereador dos assuntos económicos”.
Sobre o I9G, projecto
que a Câmara apresentou há um
ano, e que mantém toda a sua actualidade, João Neves, classifica-o
de “projecto muito interessante”,
com “ideias muito interessantes
para o desenvolvimento do
concelho” e que deve começar a
ser dinamizado pela sua base, ou
seja, pela Câmara Municipal, para
que o governo possa apoiá-lo. n
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que estão em larga maioria neste
certame de grande projecção
internacional.

Ricardo Costa reconhece a importância do papel das cidades no mundo

Internacionalização de Guimarães
também pela tecnologia e conhecimento
u Ricardo Costa, vereador, esteve na Heimtextil,

em representação da Câmara Municipal.
Acompanhou o Secretário de Estado adjunto e
da Economia na visita às empresas vimaranenses,
ouviu empresários e inteirou-se da organização
da feira a nível global, tomando conhecimento das
tendências e avaliando o contexto internacional
que o têxtil-lar vai ter de enfrentar num ano de
incertezas e de instabilidade na Europa, já sem o
Reino Unido.

Guimarães, agora! - Acompanhou a visita do Secretário de Estado pelos stands das empresas
portuguesas. O que lhe chamou
à atenção?
Ricardo Costa - Destaco a sua
vontade em fazer uma caminhada, de um dia, por dois pavilhões
onde se concentravam as empresas portuguesas, o que corresponde, naquela feira, a um percurso
de alguns quilómetros. Registei o
seu interesse em ouvir as preocupações dos empresários sobre o
momento actual do sector e das
exportações. Apreciei a avaliação
que faz à qualidade dos produtos,
à sua inovação e sustentabilidade,
inteirou-se das novidades que
cada empresa mostrava nesta
feira. E, particularmente, o reconhecimento que faz às empresas
de Guimarães e da CIM do Ave,

GA! - O Secretário de Estado
conhece cada vez melhor as
empresas deste sector, dado o
tempo que disponibiliza para
ouvir os seus empresários…
RC - Isso é um facto e revela
a atenção que o Ministério da
Economia dedica ao sector do
têxtil-lar, fundamental, na afirmação externa de Guimarães. E
mostra um carinho que é apreciado mas também que é devido às
empresas da região que fazem um
esforço de internacionalização
que garante postos de trabalho,
cria emprego, sustenta o desenvolvimento. Fiquei até orgulhoso
de ter sentido tudo isto nesta visita, já foi mais abrangente do que
é habitual. Registando também o
contentamento dos empresários
por esta presença que trás sempre
vantagens.
GA! - A Heimtextil apesar de
uma quebra na afluência de visitantes profissionais, continua
a ser a grande feira mundial do
sector e a montra principal onde
se mostram os têxteis-lar…
RC - É um facto que esta feira
ainda não conhece nenhum
concorrente igual ou semelhante
e assim continuará a ser porque
para além de não haver espaço
disponível noutros países o que
é verdade é que a Heimtextil
de Frankfurt é concorrente de
si mesma, noutros continentes,
com feiras com o mesmo nome
na China, na Rússia, na Índia e
proximamente na Colômbia. Por
outro lado, a Heimtextil tem uma
enorme importância no mercado alemão e na própria Europa.
Portugal e as suas empresas
sentem-se bem nesta feira, dela
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“

podendo tirando mais proveitos por estar no centro da Europa e ser
caminho para outros mercados mundiais.
GA! - Alguns classificam-na como barómetro do têxtil-lar…
RC - Também tem essa qualidade e atributo, pela sua dimensão, pelo
número de empresas que concentra, pela informação que daqui se pode
extrair sobre tendências de mercado, pelo conhecimento que as empresas podem ter sobre os seus concorrentes. A Heimtêxtil é de facto um
mundo…
GA! - …certamente, um espectáculo visual, pela variedade de cores,
pela sua luminosidade, por fazer sonhar e também imaginar o que
podia ser uma casa ou um lar ideal, do ponto de vista material…
RC - Tem tudo isso, eu diria que é uma sinfonia perfeita mas sem
música porque o que nos faz espantar só pode ser apreciado pela vista
ou pelo tacto ou pela imaginação. A variedade de cores, de texturas, de
beleza, é tanta que podíamos sonhar acordados nesta Heimtextil que
aos 50 anos de vida ainda se mostra com bastantes traços de juventude
e de novidade.
GA! - Nesta visita que acompanhou, ficou ainda mais encantado
com o têxtil-lar de Guimarães e da CIM do Ave?
RC - A dimensão dos nossos produtos sejam lençóis, edredões, colchas,
toalhas, felpos, estampados geram aqui sensações diferentes do que
aquelas que sentimos quando, em Guimarães, nos é dado visitar as
fábricas onde se faz o melhor que Portugal tem. A exposição é excelente, a luz incide de uma forma especial, de facto sentimos entusiasmados com esta qualidade, sempre feita com muito esforço dos
empresários e dos seus trabalhadores que também deixam aqui o seu
traço neste retrato fantástico do têxtil vimaranense e da região.

As empresas
portuguesas e da
região aderiram à
tendência macro
da feira que é a
sustentabilidade
dos seus
produtos.”

GA! - Sente que a Heimtextil
podia oferecer algo mais na
afirmação de Guimarães e da
sua região?
RC - Naturalmente que sim.
Sou por natureza insatisfeito e
não penso que está tudo feito.

Ricardo Costa sentiu a dinâmica e preocupações das empresas vimaranenses.

© direitos reservados

GA! - O que lhe agradou, no que viu?
RC - Foi possível perceber que as empresas portuguesas e da nossa
região aderiram à tendência macro da feira que é a sustentabilidade
dos seus produtos. É algo que já tinha vislumbrado, em Junho de 2018,
no Guimarães Home Fashion Week, e que agora deu para perceber que
a tendência ganhou novos adeptos e defensores. Hoje claramente há
uma vontade, de mais uma vez, os empresários de Guimarães e do
Ave, se preocuparem com o ambiente, exigência que infelizmente não
se faz a produtores de outros países, algo que devia ser bem entendido
na União Europeia que exige a uns e fecha os olhos a outros, quando
a questão ambiental é já uma questão do planeta, como ficou provado
com a presença nesta feira de uma delegação da ONU - Organização
das Nações Unidas - que reconheceu que esta indústria também é amiga do ambiente e partilha das preocupações que são de todos nós.
GA! - A internacionalização das empresas já não é hoje apenas uma
questão delas próprias. Ou uma estratégia do governo é também
crucial no desenvolvimento das cidades e do seu posicionamento
no mundo. O que pode dizer sobre o papel que empresas e governo
da cidade podem jogar na internacionalização dos seus produtos e

territórios?
RC - Essa questão é bem abordada porque naturalmente a política
de cidades é algo que interessa a
todos e a muitos e não apenas a
alguns. As cidades são hoje essenciais na afirmação dos países, não
apenas por concentrarem o maior
número de cidadãos mas por representarem centros de interesse,
de conhecimento, competências
que podem ajudar as empresas na
sua expansão internacional como
também dos territórios a que
pertencem. Há já bons exemplos,
na Europa, nos Estados Unidos,
de cidades fortes, mais fortes que
as circunscrições ou distritos a
que pertencem precisamente pelo
seu desenvolvimento, pela sua
força económica, pela produção
de conhecimento e investigação.
Não podemos vulgarizar ou
diminuir o papel das cidades - e
é bom que se entenda a cidade
como um conceito mais largo
do que um território ou uma
localidade. Estou convencido que
Guimarães vai estar no futuro e
num contexto de cidades dinâmicas e inteligentes, avançadas do
ponto de vista tecnológico, com
universidades activas, bem posicionada no que são as valências
do futuro, tendo em conta o que
o Município está a fazer ou já tem
em planeamento.

Há nossa volta há muita coisa a
mexer, a crescer, a desenvolver-se.
E todos nós teremos que prestar
atenção ao que é estratégico,
global, diferenciador, que abre
novos horizontes e nos projecta
no mundo. Sinto isso enquanto
vimaranense e sinto como cidadão de um país que tem dados
muitos exemplos ao mundo. Não
podemos esquecer que Portugal
foi pioneiro na globalização. E
concordo que se faça mais pela
internacionalização do território
e por vários agentes que operam
em Guimarães: das empresas à
Universidade, do Município às
pessoas individualmente, porque
nós também exportamos talento.
GA! - Mas o que há para fazer?
RC - A internacionalização das
empresas e dos territórios é uma
auto-estrada… pode-se ir para
onde se quiser. Tenho algumas
ideias que posso partilhar, dar o
meu contributo para uma estratégia local e regional que afirme
Guimarães e a CIM do Ave. Não
faço promessas mas esforçarme-ei para no Município apoiar
propostas que tende a contribuir
para o aumento da visibilidade
externa do território, de uma
forma abrangente, mais global e
que tenha resultados imediatos e
directos. Mesmo em conjugação
com o governo, entendo que há
ainda espaço e lugar para que
Guimarães seja mais identificado
com a qualidade do seu têxtil-lar,
do seu calçado, da sua cutelaria e
de outros sectores económicos. n

“Esforçar-me-ei
para no
Município
apoiar propostas
que tende a
contribuir para
o aumento da
visibilidade
externa.
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Desafios das empresas de têxtil-lar

Entre investimento e sustentabilidade
u Algumas empresas vimaranenses, fizeram eco das suas “novidades” e

alternativos, o uso de materiais
em stock, a incorporação de ele“projectos” durante a Heimtextil, que vão da aposta na sustentabilidade mentos reciclados no seu design,
e a preferência por materiais
dos seus produtos ao investimento em novos mercados. alugados ou emprestados, bem
como uma gestão de resíduos de
Têxteis JF
Sobre a sustentabilidade
forma responsável.
Almeida tem
dos produtos têxteis, também
Vejamos, o que foi
já programado
surgiram novidades das empresa
possível apurar das práticas de
um investimenda região. Sendo macro tendênalgumas empresas.
to, numa nova
cia da feira, a sustentabilidade
A Sampedro, de Lordelo,
unidade fabril,
teve direito a um “Trend
escolheu algodões orgânino Paraguai. Na
Space” na Heimtextil
cos e fibras recicladas
mira está o merque também elaborou
pela utilização de
DESAFIOS
cado sul-amerium manifesto pró
fios, em toda a
Internacionalizar e
cano em geral e
sustentabilidade,
sua colecção.
melhorar produtos
o Brasil em particular.
visando a escolho
Incorpora ainda
são os desafios dos
Um investimento de
inteligente de mamisturas com
têxteis-lar face à
cinco milhões de euros é quanto
teriais para incorcanhâmo
e bambu
concorrência.
a JFA apostará numa unidade faporar nas próximas
e no processo de
bril, a instalar na zona industrial
gerações dos têxteis.
tingimento utilide Hermandarias, região do Alto
A sustentabiliza produtos naturais.
Paraná, num complexo de 400
dade tem no sector de têxtil-lar
Simão Moreira Gomes, CEO
hectares que está a ser montado
seis princípios chave, a respeitar
da empresa - participante na
com capitais coreanos, nesta fase
pelas empresas fabricantes: o uso
Heimtextil há 30 anos - também
de instalação. O parque indusde recursos locais, de equipaintegrará o pelotão das empretrial “Jung II Engineering SA”
mento a serviços, a utilização de
sas que produzem “mais verde”
tem capacidade para acolher 200
um ambiente amigo a materiais
nos têxteis-lar, compartilhando
indústrias diferentes e começará a
operar em Novembro deste ano.
A “Casasoft” continua marca da Crispim Abreu.
Foi a ADIRI - Agência
de Desenvolvimento e Integração
da Região de Itaipú, quem negociou este investimento da JFA. A
produção de algodão na região
pode ser complementar a este
projecto industrial da empresa de
Joaquim Almeida na América do
Sul.
De resto, o empresário
vimaranense já esteve naquele
país, em contacto com entidades
regionais e do governo, de modo
a certificar-se da natureza do
projecto e de toda a sua envolvente comercial e financeira, e
que significará uma expansão
internacional da empresa para
um continente mais distante.

a responsabilidade de lutar pela
defesa do planeta.
A Fateba, com sede e
fábrica em Polvoreira, e cujos
coordenados de mesa e artigos
para a cozinha são apreciados,
apresentou uma colecção dos
seus produtos jacquard, ilustrados com as cores da moda, de
modo a captar potenciais clientes
e continuar a fidelizar os actuais.
Já a Coton Coleur, sediada em Selho S. Jorge, e com quota
de mercado de 100% na exportação, apresentou uma cama com
roupa sustentável. E preencheu a
sua montra com bastantes artigos
com cores novas e maior valor
acrescentado. Carlos Carvalho,
CEO da empresa, apontou os
materiais e texturas novos, usados
em toda a gama produtos bem
como a qualidade dos estampados. Com uma posição consoli-
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A Coton Coleur quer conquistar outros mercados,
nomeadamente da Ásia e
dos EUA, numa diversificação programada...

dada na Europa, a Coton Coleur
quer conquistar outros mercados,
nomeadamente da Ásia e dos
EUA, numa diversificação programada.
A Têxteis Penedo, de
Mascotelos/ Candoso S. Tiago,
continua a evidenciar a sua mais
recente aposta: a de produzir
produtos para o lar, hotelaria e
decoração com produtos integrados com o fio Cork-a-Tex
- uma mistura de cortiça com
fibras têxteis. Xavier Leite, CEO
da “Penedo” afirma que este é o
produto ideal para conquistar
novos clientes e apostar em novos
mercados porque “a sua qualidade
é insofismável”.
“Com uma gama de produtos diferenciados”, foi composta
a colecção da Villafelpos, como
adianta Cristina Calvão, directora
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comercial da empresa,
A Lasa, empresa de
Nespereira, tem na estratégia de
crescimento para 2020, a produção de produtos tingidos com
frutas e legumes, não apenas a
forma de aportar a sustentabilidade dos seus produtos como a
de garantir uma subida na cadeia
de valor e um modo de crescimento, superando os 70 milhões
de euros, facturados em 2019.
Fátima Antunes, administradora
do grupo Lasa acredita nesta
estratégia de crescimento, apesar
da concorrência vinda da Turquia
poder ser um factor mais a vencer.
Na Têxteis JF Almeida,
o olhar vai para dois projectos
estratégicos: a construção de
uma nova unidade fabril, fora de
Portugal, no Paraguai e no projecto i&d-iHeatex. João Almeida,
administrador, reconhece as
dificuldades do mercado global,
sempre com situações inesperadas, acredita que a dinâmica
do grupo vai permitir passar os
42,5 milhões de euros, de valor
de negócio de 2019, e esperar o
sucesso do i&d-iHeatex, que já
tem em protótipo um roupão que
aquece a temperatura do corpo
de quem o usa e utiliza, um projecto desenvolvido numa parceira
com o Citeve e o CenTI.
A Lameirinho, de Selho
S. Jorge, que facturou em 2019
cerca de 53,8 milhões de euros,
tem um foco forte nos países

do Médio-Oriente. Apesar das
convulsões, a Lameirinho vai
nestes mercados apostar com
uma colecção de produtos de luxo
e hiper-luxo, de têxtil-lar. Kuwait,
Omã, Emirados Árabes Unidos
foram países onde a Lameirinho
fez já contactos com clientes. E
Paulo Coelho Lima, seu administrador, pode estar já com
viagens marcadas para ir à Arábia
Saudita, Bahrein e Qatar. A nível
de inovação, a empresa tem em
curso, o “Ecolan”, um projecto
com que “a empresa dá oportunidade ao desperdício” e uma forma
de entrar no ciclo de sustentabilidade.
Por fim, a Moretextil, de
Moreira de Cónegos, surpreendeu a Heimtextil, com produtos
“verdes” para animais domésticos - “cães e gatos”, os principais
beneficiários da onda de produtos
verdes do grupo. A linha “For

Friends” composta por produtos
com funcionalidade reconhecida,
na habitabilidade dos animais
domésticos, nas residências, é
composta de camisas, mantas e
outros acessórios. Tem propriedades e efeitos nos animais que os
torna calmantes, antialérgicos e

Destaque, também,
para a Mundotêxtil,
empresa de Vizela, que
apresentou na feira o seu
“OUTLAST”...

smalling (com tratamento absorvente de odores). Artur Soutinho, CEO do grupo Moretextile,
esclarece que “encaramos os
desafios da sustentabilidade como
um look que envolve inovação,
design, análise científica e soluções
criativas”.

Mundotêxtil apresentou toalha inovadora.

© direitos reservados

A Lasa, empresa de Nespereira, tem na estratégia
de crescimento para 2020, a
produção de produtos tingidos com frutas e legumes...

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 155/15

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ,
Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, em
cumprimento do artigo 56.° do Anexo I da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro, que, por meu despacho de 2019/07/18,
foi retificado o aditamento de loteamento nº. 4/19 quanto às
áreas de construção totais dos lotes “A” e “B”, do processo de
loteamento n.° 155/15, em nome de CALDELASIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A., sito no Iugar de Sardoal, freguesia
da Costa, passando estas a ser de Lote “A” - 3.001,00m2 e
Lote “B” - 3.550,00m2.
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal
local.
Paços do Concelho de Guimarães, 03 de Outubro de 2019
O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por
despacho do presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

Destaque, também,
para a Mundotêxtil, empresa de
Vizela, que apresentou na feira
o seu “OUTLAST”, uma toalha
confortável para uso termal,
fabricado com tecnologia desenvolvida pela NASA e destinada a
proteger os astronautas em situações extremas de temperatura.
Ana Pinheiro, administradora da
empresa vizelense, explica que as
vantagens de ter produtos têxteis
ligados à continuada adaptação
das mudanças termais, também
absorvem o excesso de calor
corporal. n

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 748/17

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências
delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, em cumprimento do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, que, por seu despacho de 11/12/2019, foi prorrogado por 180 dias o prazo de validade do alvará de loteamento
nº. 28/18, (processo n.° 748/17), em nome de TRINVESTE
- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LDA., sito
na rua Carvalho Moinho, freguesia de Selho S. Jorge, o qual
termina em 11/06/2020.
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal
local.
Paços do Concelho de Guimarães, 11 de Dezembro de 2019
O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por
despacho do presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá
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ACTIVIDADE EMPRESARIAL
Futebol desperta empreendedores

Guimarães tem mais 24 novas empresas
Curiosas são duas sociedades criadas no âmbito
do futebol profissional e da
promoção da imagem de
celebridades de futebol...

Texto de: José Eduardo Guimarães

A

dinâmica empresarial nos mês
de Outubro e
Novembro em
Guimarães fica
marcado pelo
aparecimento
de mais sociedade ligadas à
prestação de
serviços e especialidades médicas
ou de medicina especializada,
na área da angiologia e cirurgia vascular. Uma sociedade foi
registada na área da medicina
veterinária.
Regista-se também uma
nova sociedade de que são sócias
a Têxtil Penedo e a Sedacor, cujo
objectivo é a fabricação de têxteis
técnicos.
Curiosas são duas sociedades criadas no âmbito do futebol profissional e da promoção
da imagem de celebridades de

O QUE MUDOU NAS EMPRESAS
VIMARANENSES EM OUTUBRO DE 2019
aumento do capital
redução do capital

aumento do capital
redução do capital

0
35

dissolução/encerramento
cessação de funções
aumento do capital
(total)
novas sociedades
(por freguesias)

A intermediação do futebol desperta agentes locais.

O QUE MUDOU NAS EMPRESAS
VIMARANENSES EM NOVEMBRO DE 2019

8

novas sociedades
em liquidação

© direitos reservados

O futebol, a
medicina, os transportes motivaram
o aparecimento de
novas empresas no
universo empresarial
vimaranense, durante
Outubro e Novembro
de 2019.
u

2
1

novas sociedades

35

dissolução/encerramento

22

em liquidação

3
34

2.896.500,00€
Fermentões (5), Oliveira, São Paio
e São Sebastião (4), Caldelas (3),
Urgezes (3), Abação e Gémeos (2),
Atães e Rendufe (2), Creixomil
(2), Polvoreira (2), Ponte (2), São
Torcato (2), Azurém (1), Gondar
(1), Mesão Frio (1), Pencelo (1),
Ronfe (1), Sande São Lourenço
e Balazar (1), Sande Vila Nova e
Sande São Clemente (1), Selho
São Cristovão (1).

24
2

cessação de funções
aumento do capital
(total)
novas sociedades
(por freguesias)

infografia: guimarães, agora!
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210.000,00€
Creixomil (9), Oliveira, São Paio e
São Sebastião (7), Brito (2), Ponte
(2), Urgezes (2), Atães e Rendufe
(1), Candoso São Tiago e Mascotelos (1), Costa (1), Fermentões
(1), Lordelo (1), Mesão Frio (1),
Moreira de Cónegos (1), São Torcato (1), Selho São Lourenço e
Gominhães (1), Serzedo e Calvos
(1), Tabuadelo e São Faustino (1).

futebol. A primeira vai dedicar-se
à compra e venda de jogadores e
da qual são sócios o ex-presidente
e ex-chefe de futebol do Vitória.
Chama-se Eleven Goal, Lda,
o que vem provar que o clube
também forma dirigentes capazes
de se meterem nos negócios do
futebol.
A outra sociedade cujo
objecto social é extenso porque
trata de inúmeras facetas do marketing à promoção da imagem
de futebolísticas e arranjo de patrocínios bem como actividades
promocionais nas redes sociais.
A sua única sócia é Margarida
Martins, conhecida pelas suas
opiniões no Facebook.
O registo vai também
para o aparecimento de novas
fábricas de calçado, comércio de
têxteis online, agências de publicidade e sociedades cujo objecto
passa pelo transporte nacional e
internacional de mercadorias.
Nestes dois meses,
foram criadas 70 novas empresas,
algumas delas com forte presença de mulheres não apenas
enquanto sócias mas com lugares
na gerência. E um não habitual
número de cidadãos com “nomes”
estrangeiros, alguns de ex-emigrantes, a julgar pela designação e
origem.
Outro facto, de assinalar
é o elevado aumento de empresas
que se dissolveram e encerraram.
São 46 em Outubro e Novembro,
o que significa que em Guimarães
o resultado líquido do número
total de empresas subiu em 24.
No que toca a aumentos de capital, também o mês de
Outubro foi o mais proveitoso:
registou-se um aumento de
2.896.550€, sendo que o aumento maior foi de 2.500.000€ na
sociedade MCA, SA pertencente
ao empresário Manuel Couto
Alves. n
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TRIBUNA LIVRE

opinião

Helena
Sousa

Numerológa & Coach

u

helena.sousa@guimaraesagora.pt

Bem vindo 2020!
Numerologicamente vivemos ciclos de 1 a 9, quer ao nível pessoal, quer
ao nível universal. 2020 resulta num ano 4 (2+2=4) que no ciclo de 1 a 9
representa o ano terra - 4 resultante de 2 - água. O que este ano nos traz?
Acima de tudo esforço, dedicação e trabalho naquilo que começamos em
2017/10/1, naquilo que demos atenção em 2018/11/2 e naquilo que
nos desafiamos a crescer e criar em 2019/12/3. Ao nível pessoal, será
um ano de estrutura interna emocional, ou seja, o nosso padrão mental, emocional e as nossas atitudes são sólidas? Se não forem, seremos
desafiados relativamente aos padrões que já não nos servem! Por isso,
viveremos desafios para trazer à nossa consciência questões inconscientes.
A analogia deste ano é a terra, a casa, e esta falta de estrutura interna é
como construir uma casa em cima de areias movediças, por isso quanto
mais “alicerçado” internamente, melhor a construção! E já agora vale a
pena refletir, o que faz parte da sua estrutura? Ser paciente, resiliente,
disciplinado, organizado, seguro, estável, leal, determinado, focado e
preseverante, autoconfiante, prático, objetivo e moderado serão qualidades para este ano. E, atenção! Paciência! Saber esperar! Pois este ano
será lento... os resultados não virão quando quisermos mas quando terá
que ser, pois uma construção sólida implica tempo. Pés bem assentes na
terra, sem ilusões será o mote. Bloqueios, limitações e obstáculos acontecerão para desafiar a nossa perseverança e acima de tudo entender que há
sempre um outro lado da situação que precisamos ver. A construção será
mais duradoura e sólida através das parcerias, grupos, trabalho de equipa,
pois juntos temos mais potencial de concretizar. O nosso espelho serão

as nossas relações, e quanto
mais estruturada e forte é a
relação mais se prolongará no
tempo. O contrário também
se irá potenciar, ou seja, falta
de estrutura na relação levará
a rompimentos. Atenção!
Quanto mais bem resolvido
interiomente, menos conflitos
existirão exteriormente! Ao
nível profissional, este ano
não é para fazer mudanças!
É um ano de estabilidade e
segurança, por isso todos
os passos devem ser dados
naquilo que nos dá segurança,
dando atenção aos detalhes
e planear a longo prazo.
Colocar tudo em ordem! Ou
seja, cada coisa no seu lugar
e equilíbrio emocional, entre
a vida pessoal e profissional.
Esforço e dedicação serão
cruciais para ter resultados!
A nossa saúde será um dos
temas, por isso cuide do seu
corpo emocional e fisíco.
2020 irá trazer temas como o
Planeta, a Pátria, a nação, as
convenções, a tradição, a casa,
o ninho, ou seja, tudo aquilo
que nos dá a base, a sustentação, a estrutura. Por isso, as
questões climáticas continuarão a ser um tema em cima da

Esforço e dedicação serão cruciais para ter
resultados! A nossa saúde será um dos temas, por
isso cuide do seu corpo emocional...

“”

mesa, pois 4 é terra e a nossa terra somatiza o que de bom e mau fazemos,
e podem acontecer mais desastres naturais para termos consciência
dos nossos atos. As questões da Pátria como por exemplo, o Brexit são
um exemplo de que se procura definir mais a Identidade de um país, no
entanto como o subtema é as parceiras, o grupo, a União todos aqueles
que se querem definir de forma isolada mais tarde terão repercussões,
pois este ano consiste em construir JUNTO não separado! Entre 2024
e 2025 veremos resultados disto. Pode potenciar-se mais negociações,
estabelecer mais alianças e parceiras entre países e mesmo ao nível da
sociedade, pois a evolução da nossa consciência pede - de mãos dadas chegamos mais longe! Tradição, família, casa e ninho, todas as bases da nossa
estrutura vão ter um olhar mais presente, pois teremos mais consciência
que estamos aqui, porque os nossos antepassados existiram. Temos um
presente, porque houve um passado, logo conhecer a história da nossa árvore genealógica será crucial para entender e até mesmo resolver questões
e bloqueios da nossa vida. Conhecer, respeitar e honrar os nossos laços
familiares, antepassados será uma das bases da nossa Construção! E
lembrarmo-nos ao mesmo tempo que estamos a construir uma história
para os nossos descendentes - que estrutura queremos deixar? Este ano
será o ano de preparação para a vida! Perseverança para ultrapassar os
obstáculos e colocar uma Ordem em tudo o que faz parte da sua estrutura.
Tira as ervas daninhas - corta com o desnecessário e foca no que interessa! Às vezes menos é mais. O compromisso contigo mesmo e assumir a
responsabilidade da tua vida, serão chaves do teu sucesso! Assim como,
dares pequenos passos seguros, confiando na vida e no tempo. Pés bem
assentes na terra e nos momentos de desespero olha para o Céu, pois este
ano desafia-te na tua capacidade de realização! Quanto mais te valorizares,
mais realizarás! A cor deste ano é o castanho! O cristal que escolhi foi a
esmeralda para que naqueles momentos em que desesperares te lembres
que há sempre uma Luz que nunca se apaga - a Esperança.
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Inovar para desenvolver...
O papel das Juntas de Freguesia na vida dos seus cidadãos é agora
muito mais, do que simplesmente passar um atestado ou tapar um
buraco. As Juntas de Freguesia assumiram um papel relevante e até
com alguma centralidade no desenvolvimento das comunidades e no
futuro das suas populações. Em São Torcato a Junta de Freguesia
procura ir ao encontro dessas necessidades e anseios disponibilizando um conjunto alargado de serviços, alguns deles inovadores no que
respeita a este tipo de organizações do poder local. Assim em 2019
a Junta de Freguesia alocou parte da sua atividade no serviço direto
aos seus cidadãos, com diversos gabinetes e projetos de intervenção
económica e social. Deste conjunto alargado de serviços fazem parte
o gabinete de apoio jurídico e o de apoio ao cidadão. O primeiro
contempla a título gratuito a disponibilização de um advogado para
aconselhamento jurídico e o segundo um conjunto de serviços de
pequenas reparações e ajudas aos mais carenciados, como por exem-

plo a mudança de lâmpadas
ou a reparação de uma fuga
de água. No âmbito social
destacamos o banco de
apoio social (projeto juntar
São Torcato) que irá entrar
em funcionamento em 2020
com disponibilização de
bens adaptativos, de saúde e
de puericultura. Em paralelo
a este projeto surge ainda
o apoio à natalidade, com
um subsídio financeiro às
famílias que tenham filhos
na Vila de São Torcato. A
Junta de Freguesia disponibiliza ainda em outros
âmbitos o GIP (Gabinete de
Inserção Profissional) com
orientação e procura ativa de
emprego, o espaço cidadão
que disponibiliza diversos
serviços como a renovação
do cartão de cidadão, da
carta de condução ou o reg-

Com este projeto alcançamos já um conjunto de
novos projetos para a Vila, que permitirão fixar
emprego e população...

“”

isto criminal. Apostamos ainda na sustentabilidade ambiental, com
a implementação do projeto Zero, onde se potenciam sinergias com
diversas instituições, escolas, brigada verde, município e associações
do vale, com aposta clara na reutilização e sustentabilidade ambiental. Estes são alguns dos principais serviços que disponibilizamos
mas o que considero mais estruturante no desenvolvimento da Vila
de São Torcato e em todo o vale é o projeto +Empreendedor. Um
projeto pioneiro no que diz respeito a Juntas de Freguesia e que
vai ao encontro das necessidades dos empreendedores que estão
instalados em São Torcato ou que podem vir a instalar-se. Com este
projeto alcançamos já um conjunto de novos projetos para a Vila, que
permitirão fixar emprego e população, um dos principais desígnios
deste executivo da Junta de Freguesia. Neste projeto está ainda a ser
integrada a parte turística, com empresários do sector interessados
em explorar a riqueza da Vila, desde a sua história, cultura e património natural e edificado. Foi já possível atrair investimento para São
Torcato e uma rota dos Tuk-Tuk está já prevista, trazendo turismo à
Vila e desenvolvimento económico. São Torcato está assim na linha
da frente da oferta de serviços e na aposta no empreendedorismo
pois é assim que vejo esta Vila com qualidade de vida mas assente
num desenvolvimento sustentável.
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TRIBUNA LIVRE
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Medalha
Esse importante documento de planeamento e gestão conhecido
por PDM, não é o mero resultado técnico-administrativo de uma
obrigação legal reguladora; como exercício de análise, ponderação
e previsão, um PDM busca promover o desenvolvimento do sistema
artificial humano em harmonia com o meio e os recursos naturais
salvaguardando condições de vida para todas as espécies. Todavia,
por desinteresse ou alheamento, quedamo-nos muitas vezes pela
superficialidade - onde e quanto se pode construir e, no caso de entraves regulamentares, quais as excepções? Muito se aprende sobre
o território e suas as gentes, a biodiversidade e até sobre a riqueza de
um património natural e artificial quase imperceptíveis, nessa longa
luta entre a aplicação dos compêndios e a aconselhável sensibilidade
que os PDM tem que abarcar; na verdade, um Plano não se destina a
territórios abstractos mas a sítios concretos pelo que se exige empatia, pedagogia, profilaxia, e aquela pitada de utopia, que coloquem as

aspirações colectivas acima
das pessoais rumo a um
futuro mais rico, arrumado,
apelativo e respirável. Neste
ano de 2020, o Município
de Guimarães deverá concluir a actualização do PDM.
Não se conhecendo em profundidade as delimitações
deste “novo” instrumento,
lembramo-nos do ainda em
vigor e dos efeitos retractivos que a imprevisibilidade
económico-financeira,
à época, ocasionaram
resultando daí um maior
enfoque na salvaguarda
ambiental. Porém os tempos
mudam afirmando-se agora a
oportunidade de acrescentar
renovação e identificabilidade aos diversos assentamentos urbanos e actividades
produtivas, resgatando erros
de um passado marcado

Importa, sobremaneira, refrear mobilidades e
actos poluentes ambicionando outras actividades e
energias...

“”

por uma expressiva pegada ecológica, aconselhando-se decerto uma
mudança que não comprometa a competitividade. Mas pode um PDM
fazer tal diferença? Faz parte do seu conteúdo programático sugerir e
enquadrar as políticas de desenvolvimento apontando medidas e objectivos a cumprir num território complexo e multifacetado inserido
numa Europa e num mundo exigente e em rápida mutação. Para lá
do PDM, ou do desígnio da Capital Verde Europeia - onde todo um
concelho participa com as suas riquezas e debilidades - importa antes
entender o vigor empresarial e a dinâmica das populações, auscultando-as e conferindo-lhes o necessário espaço para a variedade
e o crescimento sem que isso signifique a desorganização do meio, a
repetição das loucuras do desperdício ou o alheamento das responsabilidades sociais. Importa, sobremaneira, refrear mobilidades e
actos poluentes ambicionando outras actividades e energias (…e mais
ferrovia no co-relacionamento externo). Os territórios competitivos
vivem de sinergias! É pois na abrangência, na coesão territorial, no
equilíbrio ecológico, na melhoria da paisagem e no empreendedorismo que se é mais rico e atractivo. Só que, doravante, e porque se
adquiriu experiência, tudo pode ser tão diferente e ponderado que
até a quimérica “sustentabilidade” pode, mais que uma ilusão, aproximar-nos um pouco mais…da Medalha Verde.
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O Pai Natal “torceu” o pé, e agora?
A época natalícia impera por estes dias, originando uma agitação
social imensa. Como é de conhecimento de todos existe uma figura
simbólica e especial para grande parte da população, designada de
Pai Natal. Esta figura é associada a um momento muito importante,
principalmente para as crianças, que é a distribuição de prendas.
Porém, o facto de o mesmo percorrer km’s e km’s no desempenho
das suas funções, pode ocasionar alguns imprevistos. E se de repente
o Pai Natal tivesse uma entorse do tornozelo a descer do trenó? Ou
mesmo a entrar para a chaminé? Como poderíamos proceder para
ajudá-lo, para que o mesmo continuasse a sua tão nobre missão
na noite mais especial do ano? A entorse da articulação tibio-társica (lesão musculosquelética muito habitual) pode acontecer por
traumatismo direto ou indireto, sendo os mecanismos de lesão
em inversão/externa (mais comuns) ou em eversão/interna. Os
ligamentos do tornozelo (sendo o ligamento peroneo astragalino
anterior normalmente o mais atingido) conferem à articulação uma
estabilidade que permite à mesma uma dinâmica de movimentos segura para o indivíduo. No momento em que as componentes elásticas
dos ligamentos são comprometidas, devido a um stress mecânico
induzido ao ligamento e consequente incapacidade do mesmo em
voltar à sua posição inicial, estamos perante uma situação patológica.
Existe uma classificação que gradua o tipo de entorse que se encontra

perante nós, como sendo:
grau I (existe um estiramento ligeiro ligamentar);
grau II (observa-se rotura
parcial ligamentar) e grau III
(verifica-se rotura completa
ligamentar). Numa fase inicial devemos estar atentos se
existe uma laxidez ligamentar prévia (muito comum
nas mulheres), existência de
entorses anteriores ou se estamos perante um praticante
frequente de modalidades
desportivas que envolvam
salto e corrida. A presença
de sintomas como incapacidade de marcha imediata,
edema, hematoma com
equimose (coloração escura), instabilidade articular
e dificuldade em mobilizar
ativamente o pé, são características que nos devem
deixar alerta. Quanto maior
é a agudização dos sintomas
pior será o prognóstico e
consequente a severidade do
tipo de entorse. A realização
de exames complementares de diagnóstico será
importante para diferenciar

Numa fase inicial devemos estar atentos se existe
uma laxidez ligamentar prévia, existência de
entorses anteriores...

“”

a integridade das estruturas do pé; o raio-x para verificar a presença
ou não de fratura óssea e a ressonância magnética para obter imagens
mais exatas do nível de gravidade da estrutura ligamentar. Então,
como devemos proceder? Obviamente, que o tipo e o grau de entorse
implicam gravidades clinicas diferentes, porém, podemos ter uma
intervenção segura e eficaz se formos objetivos e diretos na nossa
intervenção. Existem protocolos conhecidos internacionalmente
(PRICE, POLICE, entre outros), que têm vindo a sofrer modificações, no entanto, a aplicação de duas canadianas para descarga
parcial/total, realização de gelo local controlado, repouso orientado,
imobilização dos segmentos anatómicos com uma ligadura funcional
específica e elevação do membro em período noturno, parece-me ser
a abordagem mais indicada entre as primeiras 24h e 72h pós lesão
(fase inflamatória). A realização de um plano de Fisioterapia (tratamento conservador) será o mais indicado, sabendo que os sintomas
juntamente com o grau da entorse determinarão o plano de intervenção e o tempo de recuperação. A supervisão deste procedimento
por uma equipa multidisciplinar é fundamental (desde à avaliação
Médica até ao acompanhamento diário por um Fisioterapeuta). Mais
uma vez e como em tantas outras lesões a prevenção assume um
papel fundamental, desde logo potenciando exercícios de fortalecimento, flexibilidade e mobilidade do tornozelo, respeitando estadios
de fadiga e desse modo evitar a agressão da estrutura e consequente
lesão. Desta forma, e desejando que o Pai Natal consiga cumprir as
suas tarefas natalícias atempadamente, fazendo desse modo a delícia
dos mais jovens, certamente todos saberão ter uma intervenção base
capaz de o auxiliar numa primeira fase caso o mesmo tenha uma
entorse do tornozelo.
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ARTES PLÁSTICAS
Dinis Ribeiro reconhecido escultor

Vai esculpir Vímara Peres

u Dinis Ribeiro perpetua a sua exposição

“Religare”, evocativa do centenário da Faculdade
de Letras do Porto, editando um catálogo diferente
e distinto que “conta” a exposição e “retrata os
seus momentos”.

T

em quase 80
páginas e está
ilustrada quanto
baste para se
tornar numa
relíquia da sua
obra artística e
do percurso de
Dinis Ribeiro,
um vimaranense
nascido em Rendufe e que tem
já uma carreira de “artista”, com
várias exposições.
A escultura distingue-o
porque aliando a pedra - onde se
moldou para uma profissão de
canteiro - a outros materiais tem

© direitos reservados

Várias personalidades acompanham o percurso de Dinis Ribeiro.

concebido alguns trabalhos que
enfeitam o espaço público, onde
deixa elevar a sua veia criativiva
que ganha cada vez mais adeptos.
A exposição - ainda
patente no campus da FLUP teve uma repercussão assinalável
não apenas por assinalar 100 anos
de uma faculdade, mas também
porque é vista como um “momento” top no percurso artístico de
Dinis Ribeiro. E marca também
a sua ascensão nas artes, ampliada agora para “um tempo novo,
expressão segura de uma poesia
escultórica”.
A cerimónia de apresentação do catálogo que também é
um livro foi bastante participada
por amigos e admiradores, pela
elite da Faculdade do Porto, da
autarquia, e de instituições a que
o escultor se ligou no presente e
no passado, e de quem gosta da
sua “arte e talento” como Delfim
Sousa, o curador permanente das
suas exposições.
Nestas páginas ilustradas e onde é possível admirar o
“virtuosismo” do artista, conta-se
a história completa da “Religare”
que fica ligada à história da FLUP,
uma exposição com dinâmica
e momentos musicais que em
17 de Maio de 2019 foi possível
presenciar em versão final. Uma
exposição “simbólica” como destacou Fernanda Ribeiro, directora da FLUP, quem o presidente da
Câmara Municipal de Guimarães,
Domingos Bragança, agradeceu
porque esta exposição “afirmou

Guimarães precisa de um
elemento que reforce “a
nossa identidade, à medida
que vamos conhecendo
melhor o passado”...

o reconhecimento nacional” de
Dinis Ribeiro e “da sua obra e
criação”. “O reconhecimento
através das nossas universidades, é
um marco importante para Dinis
Ribeiro”- sublinhou.
O presidente Câmara,
perante o reconhecimento de que
foi alvo Dinis Ribeiro, anunciou
que “desejando religar o nosso
passado com o presente e futuro”, Guimarães precisa de um
elemento que reforce “a nossa
identidade, à medida que vamos

conhecendo melhor o passado”.
E uma escultura poderia ser o
elemento essencial para “religar
às nossas raízes, o radical de vimaranense ao Vímara Peres, um dos
fundadores do nosso burgo”.
Domingos Bragança
escolhe assim Dinis Ribeiro “pelo
seu mérito de criador artístico,
para esculpir essa escultura”. E,
de algum modo, justifica que “o
talento vimaranense nem sempre é reconhecido” e aos artistas
“nem sempre lhe damos algo que
os possa afirmar na sua cidade e
território, a sua criação”.
Por fim, o presidente
da Câmara agradeceu a Dinis
Ribeiro o que tem feito no seu
percurso artístico e afirmou que
“o reconhecimento que lhe estão
a fazer, é partilhado por todos os
vimaranenses e pela geração”. n

