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Exportações
em debate
Homenagem
a empresas de excelência

AEBA conta com mais

de 800 associados desde o início da atividade
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AEBA assinala 13 anos
ao serviço das empresas
do Baixo Ave
Celebração no dia 29 de abril sob o tema da Internacionalização

Dando o testemunho dos processos de inter-

Tendo em conta o cenário de crise económica

nacionalização das suas empresas, os ora-

que se abate com particular incidência no setor

dores destacaram a resiliência e o trabalho

da construção civil, e em especial no mercado

árduo como aspectos essenciais, conjugados

nacional, a AEBA lançou o programa conjunto

com o esforço diário de nunca desistir. Filipe

de internacionalização “Building Global”.

Vila Nova, do Grupo IVN - Salsa, realçou a

O projeto “Building Global” é promovido pela

necessidade de ter uma visão clara do cami-

AEBA, com o objetivo de explorar oportunida-

No mesmo dia em que assinala os seus 13

promoveu, no seu 13º aniversário, um debate

nho que se pretende seguir e dos objectivos

des nos mercados externos através da criação

anos de existência ao serviço das empresas da

com alguns casos de sucesso. A ideia foi a

a atingir, trabalhando todos os dias para os

de um modelo de negócio integrado. Para as

região, a AEBA apresentou o projeto conjunto

de promover a partilha de experiências e

alcançar. Para Luís Liz, do Grupo Frezite, in-

empresas associadas, as vantagens de partici-

de internacionalização “Building Global”. As

de boas práticas no que toca ao mercado de

ternacionalizar não pode ser uma aventura,

pação conjunta passam por um maior acesso

empresas sócias da AEBA há mais de uma

exportação, estimulando as empresas que o

tem de haver capacidade de financiamento

das empresas aos mercados e à prospeção

década – desde 2002 – e as detentoras do es-

pretendam, a dar o passo da internacionali-

e perceber se o prduto se adequa aquele

internacional, além de permitir otimizar os

tatuto “PME Excelência 2012” foram também

zação ou, caso já o façam, estimulá-las a me-

mercado. Já o CEO do Grupo PROEF, Paulo

custos das ações. Nesta sessão comemorativa

homenageadas pela Direção da AEBA. Focada

lhorar os seus desempenhos. Neste debate,

Sousa, aconselha a nunca desistir de encon-

do 13º aniversário da associação foi ainda

que está na internacionalização como forma

moderado por Mafalda Cunha, contaram as

trar um parceiro local, indispensável para o

assinado um protocolo de cooperação com o

de transpor os obstáculos ao crescimento que

suas experiências Luís Liz, do Grupo Frezite,

sucesso do processo de internacionalização

Banco BIC, com soluções vantajosas para as

a crise financeira e económica recente tem

Filipe Vila Nova, Grupo IVN - Salsa, e Paulo

de qualquer empresa.

empresas associadas da AEBA.

imposto às empresas portuguesas, a AEBA

Sousa, Grupo PROEF.
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discurso
do presidente

Saltar

fronteiras
para combater
a crise
Este é um momento importante. É o momento em que comemoramos
mais um aniversário da AEBA. Já se passaram 13 anos. Tenho de facto
a honra e o orgulho de presidir a esta associação, que surgiu fruto do
espírito de um grupo de 17 empresários. A Associação assumiu desde logo
um papel de promoção do desenvolvimento não só das empresas, mas
também da própria comunidade. É a prova de que criamos uma estrutura
bem necessária a esta região.

Os números não enganam: atualmente, já passaram pela AEBA 817 empresas associadas. Isso atesta que somos
uma associação em que os empresários confiam, que desenvolvemos a
nossa atividade focada em servir da
melhor forma e com a máxima qualidade, as empresas da região.
A AEBA tem vindo a desenvolver consultoria em mais de 300 empresas,
perfazendo um total superior a 31.000
horas. Ao nível da formação profissional, a AEBA emitiu mais de 7.700
certificados, executou mais de 800
acções de formação, com um volume
de formação que excede as 950.000
horas de formação. Certificamos competências de mais de 2.600 pessoas
com equivalência escolar ao 4º, 6º, 9º
e 12º ano de escolaridade.
Hoje, aproveitamos para agradecer
e homenagear os que acreditam
em nós e, para isso, distinguimos as
empresas que nos acompanham há
mais de uma década e são associadas
desde 2002. Além disso, queremos
também felicitar e destacar os bons
exemplos, homenageando as empre-

sas associadas detentoras do estatuto
“PME Excelência 2012”. Alcançar este
estatuto de PME Excelência não é tarefa fácil, sobretudo na atual conjuntura sócio-económica.
Precisamente, para fazer face à atual
conjuntura nacional, consideramos
que a internacionalização tem de ser
hoje encarada como saída para a crise
e como uma estratégia para o crescimento das empresas. A pensar nisso,
a AEBA apresentou uma candidatura
ao Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME,
para desenvolver um projeto conjunto
de internacionalização, o “Building
Global”, que mereceu parecer positivo
por parte do Compete e da AICEP e
que hoje vos apresentamos.
As exportações têm de atuar como
motor de desenvolvimento da economia, pelo que é necessário que as
empresas tenham uma atitude cada
vez mais global, que trabalhem pela
sua competitividade. É chegado o momento de unir esforços, de trabalharmos em conjunto, de agarrarmos as
oportunidades e enfrentarmos novos

desafios. Hoje, mais do que nunca,
o associativismo é indispensável.
Através da criação de sinergias, com
muito trabalho e esforço, será possível
ultrapassar as adversidades que se
colocam ao tecido empresarial.
Para dar testemunho da internacionalização, conto com a experiência
dos meus companheiros de equipa:
o Dr. Luís Liz, que representa o Eng.
José Manuel Fernandes, presidente do
Grupo FREZITE e também presidente do
Conselho Fiscal da AEBA; dos vice-presidentes da Direção, Filipe Vila Nova,
CEO do Grupo IVN – Irmãos Vila Nova, e
Eng. Paulo Sousa, CEO do Grupo PROEF.
Não posso terminar, sem agradecer a
todos quantos acreditaram e acreditam em nós, tornando-nos aquilo que
hoje somos: uma associação de gente
dinâmica e com vontade de construir
pontes com o Futuro!
Obrigado por sermos merecedores da
v. confiança.
Bem hajam! Obrigado
Manuel Pontes
(Presidente da AEBA)
Trofa, 29 de abril de 2013
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01

02

11

12
dr. simão matos - cônsul honorario
da republica da sérvia
no porto e sr. manuel pontes - presidente aeba
07 dra. isabel cruz - directora regional norte
do ministerio da educação
08 vice-presidente da c.m.t. dr. magalhães moreira,
dra. isabel cruz - directora regional norte do ministerio
da educação, presidente da assembleia municipal sr. joão fernandes
09 vereador da c.m.t - sr. assis neves
10 aspecto da imagem e divulgação do
projecto building global
11 directores da aeba: metalogalva - rui alves, eurico ferreira
- paulo sousa, salsa - filipe vila nova, frezite - luis lis
12 pccom - sr. jorge fontes e globaz - dr. joao martins
06

03

04

13

14

15

16

17

18

19

20

05
filme sobre aeba
14 sr. manuel pontes - presidente aeba
15 sr. manuel pontes - presidente aeba,
sr. daniel figueiredo - vice-presidente da aeba,
dr. artur marques - administrador do banco bic
e eduardo pinto - banco bic
16 dr. artur marques - banco bic
13

17 dr.

branco da costa entrega estatuto sócio 10 anos
à campos e dias, lda., sr. luís campos
18 sr. julio maia entrega estatuto sócio 10 anos
à quinta da azenha, sr. campos
19 eng. paulo sousa entrega estatuto sócio 10 anos
à flor do ave, sr. artur silva
20 sr. daniel figueiredo entrega estatuto sócio 10 anos
à construções s. carneiro, sr. carneiro

06

07

01 aspecto geral dos convidados
sr. manuel pontes - presidente aeba
com administração do grupo proef, aurea ferreira,
d. olga ferreira e eng. paulo sousa
03 eng. paulo sousa, dra. joana lima - presidente
da c. m. da trofa, sr. manuel pontes - presidente aeba
04 presidente da junta de s. martinho bougado, sr. josé sá,
sca - rodrigo, fribuhotel - sr. joaquim azevedo e construções
s. carneiro - sr. domingos carneiro
05 sr. joão fernandes - presidente da assembleia municipal,
sr. manuel ramalho - frutas ramalho, sr. julio maia - julio maia,
lda., sr. jorge araújo - vice presidente da aeba, sr. julio maia julio maia, lda.
02

08

09

10
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22

28

29

dr. branco da costa entrega estatuto “pme excelência”
à m. antonio silva, sr. antonio silva
29 sr. daniel figueiredo entrega estatuto “pme excelência”
à a. f. azevedos, lda., eng. filipe azevedo
30 sr. rui alves entrega estatuto “pme excelência”
à borgapelio, dr. nuno azevedo
31 sr. julio maia entrega estatuto “pme excelência”
à moldamirco, sr. couto
32 dra. joana lima - presidente da c. m. da trofa
33 aspecto geral dos convidados
34 sr. carlos martins - electrumtrofa e professor antónio
azevedo-presidente da junta de freguesia de santiago de bougado.
35 dr. simão matos - cônsul honorario da republica
da sérvia no porto e sr. manuel pontes - presidente aeba
28

21 sr.

rui alves entrega estatuto sócio 10 anos
à manuel almeida, lda., sr. rui pereira
22 sr. filipe vila nova entrega estatuto sócio 10 anos
à borgapelio, dr. nuno azevedo
23 dr. jose manuel ribeiro - aicep, sr. assis neves c.m.t., eng. antonio pontes - c.m.t.
24 eng. henrique soares entrega estatuto sócio 10 anos
à emperil, sr. filipe pontes
25 sr. jorge araújo entrega estatuto sócio 10 anos
à borgapelio, sr. filipe pontes
26 sr. julio maia entrega estatuto sócio 10 anos
à frutas ramalho, sr. ramalho
27 eng. paulo sousa entrega estatuto sócio 10 anos
à inapal metal, sr. pedro roquette

25

AEBA
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24

30

31

32

26

27

33

34

35
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LISTA DOS ASSOCIADOS DISTINGUIDOS EM 2013:

36

37

38
EMPRESA

39

40

ÁREA DE ATIVIDADE

FATUNº
RAÇÃO colabo2013 radores

SITE

Nº
associado

GERÊNCIA/
ADMINISTRAÇÃO

ANTÓNIO DA SILVA COSTA & FILHOS, L.DA

COMÉRCIO A RETALHO
DE ELECTRODOMÉSTICOS

4

NÃO TEM

0275

ANTÓNIO COSTA

AVELINO & FILHOS.LDA

REPARAÇAO AUTO E MECANICA

3

NÃO TEM

0262

WILSON CARVALHAL MOREIRA

BORGAPÉLIO - INDUSTRIA TEXTIL, SA

COMÉRCIO POR GROSSO DE FIBRAS
NATURAIS, ATRTIFICIAIS E SINTÉTICAS

26

NÃO TEM

0298

MANUEL DA SILVA PONTES

CAMPOS & DIAS, LDA

COMERCIO POR GROSSO MAQ. AGRICOLAS

13

0248

MANUEL CAMPOS

CONSTRUÇÕES D. S. CARNEIRO, L.DA

CONSTR. CIVIL

7

0268

DOMINGOS SILVA CARNEIRO

COVENI II - IMOBILIÁRIA DA TROFA, S.A.

COMPRA E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS

1

NÃO TEM

0296

MANUEL DA SILVA PONTES

DAVID SOUSA RAMOS, L.DA

VENDA DE FOGOES

4

FOGOESRAMOS.PT

0316

SILVINO SANTOS RAMOS

0265

JOAQUIM FERREIRA SILVA E ARMINDO
FERREIRA SILVA

DROGARIA FERREIRARODRIGUES&FERREIRAS,LDA

MATERIAIS DE CONSTRUÇAO

5

EMPERIL- COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA

COMÉRCIO POR GROSSO DE FIBRAS
NATURAIS, ATRTIFICIAIS E SINTÉTICAS

9

NÃO TEM

0298

MANUEL DA SILVA PONTES

INAPAL METAL, S.A.

INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA
AUTOMOVEIS

330

INAPALMETAL.PT

0318

ANTÓNIO ROQUETE, ALOISIO LEÃO E
PEDRO ROQUETE

IRMÃOS FERREIRA DIAS, L.DA

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS
E SISTEMAS DE REGA, COMERCIO E VENDA
DE PLANTAS DE INTERIOR E EXTERIOR

9

VIVEIROSTRATAEREGA.PT

0287

ANTÓNIO DA COSTA FERREIRA DIAS/
JOSÉ FERNANDO DA COSTA FERREIRA
DIAS/ALCINO DA COSTA FERREIRA DIAS

I-SETE - INOV., SOLU. ECONÓMICAS
E TECN. ECO., LDA

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
NÃO METÁLICOS

17

I-SETE.COM

0302

TIAGO VASCONCELOS

MAIA & MATOS, L.DA

COMÉRCIO A RETALHO
DE ELECTRODOMÉSTICOS

4

FACEBOOK.COM/MAIAMATOSLDA

0319

MANUEL ALMEIDA MÁQUINAS
E FERRAGENS, LDA

COMÉRCIO A RETALHO MÁQUINAS
E FERRAGENS

11

MANUEL-ALMEIDA.PT

0282

MEMÓRIAS D`OURO

OURIVESARIA

3

PICHELARIA RAMOS, L.DA

INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÕES

2

PROJECT LIDER

COMÉRCIO A RETALHO DE
COMPUTADORES, UNIDADES PERIFÉRICAS
E PRO. INFORMÁTICAS EM EMPRESAS
ESPECIALIZADAS

6

QUINTA DA AZENHA-ACTIVIDADES
HOTELEIRAS.LDA

ORGANIZAÇAO DE EVENTOS

25

RAMALHO & FILHOS, LDA

COMERCIO FRUTAS E LEGUMES

RMC - BRINDES PUBLICITARIOS
UNIPESSOAL, LDA

0277
PICHELARIARAMOS.PT

0273

TERESA RAMOS

0291

MANUEL MIRANDA

0258

MARIA JOAO CAMPOS E NUNO CAMPOS

15

0307

MANUEL COUTINHO RAMALHO

COMERCIO BRINDES PUBLICITARIOS

1

0264

ROSA MARIA FARIA COSTA

SOL NASCENTE - MANUEL MIRANDA ALVES

RESTAURAÇÃO

3

0309

MANUEL MIRANDA ALVES

TROFAVELHA-PADARIA E PASTELARIA,LDA

FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO DE TODO
O TIPO DE PADARIA E PASTELARIA

11

0251

MANUEL FERNANDO PAIVA COSTA

QUINTADAZENHA.PT

PME EXCELÊNCIA:
EMPRESA

41

ÁREA DE ATIVIDADE

FATUNº
RAÇÃO colabo2013 radores

SITE

Nº
associado

GERÊNCIA/
ADMINISTRAÇÃO

A. F. AZEVEDOS - FERRAMENTAS, LDA.

METALOMECANICA

48

AFAEZEVEDOS.PT

0440

JAIME DE JESUS ARAUJO AZEVEDO

BORGAPÉLIO - INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA.

COMÉRCIO POR GROSSO DE FIBRAS
NATURAIS, ATRTIFICIAIS E SINTÉTICAS

26

NÃO TEM

0298

MANUEL DA SILVA PONTES

FREZITE- FERRAMENTAS DE CORTE ,SA

INDÚSTRIA

179

FREZITE.COM

0002

ENG. JOSÉ MANUEL FERNANDES, Dª
PRIMITIVA FERNANDES E ENG. TIAGO
FERNANDES

IMPORTINOX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
PARAFUSARIA, CHAPA PERFURADA,
DE METAIS, LDA.
METAL DISTENDIDO E GRADIL

15

IMPORTINOX.COM

0547

ENGº ANTÓNIO CEREJEIRA

M. ANTÓNIO SILVA, LDA.

FUNDIÇÃO MECÂNICA

29

MASCASTING.PT

0172

ANTÓNIO SILVA

TORNITROFA - SERVIÇOS DE TORNO
E FREZA, LDA.

MECANICA DE PRECISAO

40

TORNITROFA.COM

0663

MANUEL ANTONIO SILVA MARTINS

MOLDAMIRCO - METALOMECÂNICA
DE MOLDES E FERRAMENTAS, LDA

METALOMECANICA

46

MOLDAMIRCO.COM

0524

PAULO COUTO / JÚLIO COUTO

GLOBAZ, SA

COMUNICAÇÃO DE MARKETING

27

GLOBAZ.PT

0722

ADELINO MANUEL FONSECA DA SILVA
E JOÃO FILIPE VIEIRA LOPES GASPAR

COMÉRCIO (ARMAZENISTA) DE

36 dr.

luís liz da frezite, eng. paulo sousa,
do grupo proef, e sr. filipe vila nova,
do grupo irmãos vila nova - salsa
37 intervenção do público, sr. filipe pontes vice-presidente da aeba
38 intervenção do público, dr. carlos loio auto pintura trofense
39 directores da aeba
40 dr. luis liz - c. f. aeba, sr. manuel pontes - direcção
aeba e dr. branco da costa - a. g. aeba
41 brinde de aniversario dos directores da aeba

0 eur <= vvn < 1.000.000 eur / 1.000.000 eur <= vvn < 2.000.000 eur / 2.000.000 eur <= vvn < 5.000.000 eur / 5.000.000 eur <= vvn < 10.000.000 eur 
10.000.000 eur <= vvn < 20.000.000 eur / 20.000.000 eur <= vvn < 50.000.000 eur / 50.000.000 eur <= vvn < 200.000.000 eur / vvn >= 200.000.000 eur
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