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Na sessão solene houve lugar ao descerrar a 
placa de inauguração com a honra para o ato o 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vale de 
Cambra José Pinheiro, ladeado pelo Presidente 
da direção da AECA, Carlos Brandão, tendo ain-
da sido assinado publicamente o protocolo de 
cedência do espaço físico.



34

junho’17

AECA
Atividades e

Empresas em Notícia

4ª Edição Jovens
Empreendedores – Arouca

 
Decorreu na Loja interativa 

do turismo, em Arouca, no dia 
5 de junho, pela quarta vez, 
o empreendedorismo jovem, 
no âmbito do concurso Jovens 
Empreendedores. A ideia de 
negócio que melhor conven-
ceu o júri foi o projeto «Gelados               
Artesanais – Aroucream», com 
base nos sabores de Arouca, 
idealizado por alunos do Agru-
pamento de Escolas de Escariz. 
A criação da fragância «Trilobe 
– Aroma de Arouca» conquistou 
o segundo prémio e o projeto 
«Rulote – sabores de Arouca ao 
virar da esquina» arrecadou o 
terceiro prémio (ambos pensa-
dos por alunos do Agrupamento 
de Escolas de Arouca).

O concurso Jovens Empre-
endedores 2017 contou com 
sessões motivacionais dinami-
zadas por Gonçalo Azevedo 

e André Leonardo, do projeto 
«Faz Acontecer». Esta inicia-
tiva, promovida pela ADRIMAG 
(através do projeto AroucaIn-
clui), Câmara Municipal de 
Arouca e AECA, com a colabo-
ração dos dois agrupamentos 
de escolas do concelho, voltou 
a despertar os estudantes de 
nível secundário para o em-
preendedorismo, incentivando-
-os a desenvolver ideias criati-
vas que no futuro poderão tra-
duzir-se em projetos inovadores 
com impacto na comunidade.

Mpt Mobilidade

“A mpt® é uma empresa 
de planeamento e gestão da 
mobilidade com uma visão 
contemporânea. Incide, essen-
cialmente, na procura da quali-
dade de vida das pessoas e na 
relação destas com os lugares, 

através de práticas de planea-
mento e projeto integradas, nas 
áreas de tráfego e transportes, 
do planeamento urbano, da ar-
quitetura e do desenho da ci-
dade.

Simultaneamente, em to-
dos os seus projetos promove 
e integra o design inclusivo, 
executando todos os trabalhos 
com o objetivo de desenhar ci-
dades e vilas com mobilidade 
para Todos, face aos problemas 
de mobilidade reduzida, hoje 
consequência direta do direito 
à mobilidade e do aumento da 
esperança de vida.

A sua equipa, altamente 
especializada, jovem e multi-
disciplinar apresenta grande 
afinco na inovação e no con-
temporâneo, sem afirmar o 
traço na identidade urbana e 
arquitetónica local, procurando 
encontrar soluções simples, 
sustentáveis, de recursos finan-
ceiros equilibrados mas sempre 
arrojadas.

Também, e em simultâneo, 
tem cada vez mais outras formas 
de trabalho que vão muito mais 
além daquele que é o planea-
mento do projeto do ambiente 
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urbano. Dá formação, faz ações 
de sensibilização por todo o 
país, tem linhas de investigação 
com as universidades e ainda, 
desenvolve publicações, ações 
extremamente importantes não 
só para a empresa mas, tam-
bém, para o conhecimento de 
muitos outros técnicos.

A mpt® trabalha em Portu-
gal com mais de 150 municípi-
os, ou seja, mais de metade do 
território nacional.

Dá os seus primeiros passos 
na internacionalização com pro-
jetos já em curso no Brasil, em 
Angola e agora na Guiné Bissau.
Em forma de síntese, é certo 
que a mpt® já tem um pas-
sado e um presente bastante 
rico mas tem um futuro repleto 
de sonhos por concretizar. Esses 
sonhos passam essencialmente 
por ter, cada vez mais, cidades 
para desenhar.

Carlos Fernandes Mendes & 
Filhos, Lda. Festeja 35 anos

A empresa Carlos Fernandes 
Mendes e Filhos Lda., assinalou 
em Maio o seu 35º aniversário.

Foi fundada em 1982, é uma 
empresa dedicada à execução 
de obras de engenharia e obras 
públicas.

Com a evolução dos tempos e 
das exigências do mercado, foi-se 
adaptando, originando um grupo 
de empresas que operam em to-
dos os sectores da construção.

Ao longo do seu percurso foi 
acompanhando a evolução do 
mercado e de todas as técnicas 
e novas tecnologias, num sector 
que está em constante evolução, 

por forma a satisfazer todas as 
necessidades dos seus clientes.

Esta empresa pauta o seu tra-
jeto pela qualidade, rigor, con-
fiança e estabilidade dos seus 
fornecedores, funcionários e cli-
entes, permitindo-lhe crescer de 
forma sustentável.

Tem por missão a criação sus-
tentável de valor, através de um 
código de conduta ética, tem 
o compromisso de criar valor 
económico no concelho de Arou-
ca, mantendo a responsabilidade 
social ativa, por forma a con-
tribuir para a sociedade em que 
se insere.

A posição que ocupa no sec-
tor da construção e das obras 
públicas, é o resultado de uma 
dedicação ímpar de uma vasta 
equipa de profissionais e técni-
cos devidamente qualificados 
nas suas áreas de atuação.

Parabéns e votos de muitos 
sucessos empresariais ao nosso 
associado.

CMP apresenta o serviço de
Atendimento Médico
Permanente

O serviço de Atendimento 
Médico Permanente (AMP) do 
Grupo CMP – Centro Médico da 
Praça – já se encontra em fun-
cionamento. É um serviço que 
permite dar uma resposta ime-
diata a situações de doença 
aguda/súbita, assegurado por 
uma equipa de profissionais 
com formação e experiência em 
situações de emergência mé-
dica. 

O atendimento nesta uni-
dade está sustentado na quali-
dade e experiência dos profis-
sionais do Grupo CMP, apoiado 
por diversas especialidades Mé-
dico-Cirúrgicas, particularmente 
médicos de Medicina Geral e 
Familiar, Medicina Interna, Aler-
gologia, Cardiologia, Cirurgia, 
Ginecologia, Neurologia, Neuro-
cirurgia, Oftalmologia, Oncolo-
gia, Ortopedia, Otorrinolarin-
gologia, Pediatria, Pneumolo-
gia, Psiquiatria, entre outras, 
apoiadas por um serviço de En-
fermagem de excelência, bem 
como exames complementares 


