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AEVH promove Jantar/Debate subordinado 
ao tema “Economia – Desafios para o futuro”

A Associação Empresarial do Vale 
do Homem (AEVH) promoveu um 
Jantar/Debate, no dia 26 de Novem-
bro de 2021, sob o tema genérico 
“Economia – Desafios para o Futu-
ro”. Esta ação foi dirigida, essencial-
mente, a contabilistas e empresários 
sedeados nos Concelhos de Amares, 
Terras de Bouro e Vila Verde. Mar-
caram presença, na qualidade de 
intervenientes principais, o Presi-
dente da Associação Empresarial de 
Portugal (AEP), Dr. Luís Miguel Ri-
beiro, e o Dr. Domingos Fernandes, 
Fiscalista e técnico superior da Au-
toridade Tributária (AT), assim como 
a/os Presidentes de Câmara dos três 
Concelhos do Vale do Homem, bem 
como representantes de outras enti-
dades públicas da Região.

Além do momento de partilha, 
contactos e experiências entre eco-
nomistas e empresários, a iniciativa 
visou um debate informal sobre a 
situação económica local, regional, 
nacional e internacional neste pe-
ríodo “pós-pandemia”, projetando o 
futuro, numa perspetiva de (re)lan-
çamento da economia, assente no 

conjunto de problemas, soluções e 
oportunidades no espaço económi-
co global.

O PRR, novas oportunidades, cami-
nhos, orientações e desafios para as 
empresas e empresários estariveram 
no centro do debate do encontro 
que a AEVH promoveu.

NOVEMBRO
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AEVH lançou campanhas de Natal 
no Comércio Local do Vale do Homem

Duendelândia, campanhas digitais, 
vouchers de compras, sorteios (…) 
ajudaram a dinamizar comércio de 
Amares, Terras de Bouro e Vila Verde 
no Natal e Passagem-de-Ano.

A Associação Empresarial do Vale do 
Homem (AEVH) lançou durante o mês 
de Dezembro, um conjunto de inicia-
tivas de apoio ao comércio, restaura-
ção, alojamento e similares para o pe-
ríodo da época natalícia e final de ano. 
A Duendelândia – instalada no centro 
de Vila Verde – foi a face mais visível 
do projecto. 

Mas houve mais: campanhas digitais 
nos meios da própria associação, dis-
tribuição de vouchers de compras e 
de descontos, concursos de montras, 
sorteios de prémios, apoio à ilumina-
ção e decorações na época festiva e 
até uma “Campanha Solidária de Re-

colha de Bens” para doação a famílias 
e instituições carenciadas.

De forma directa, ou indirecta, o 
projecto comportou um investimen-
to que rondou os 60 mil euros, verba 
maioritariamente proveniente de pa-
trocínios e apoios de empresas insta-
ladas na Região e dos próprios municí-
pios e instituições públicas e privadas.

DEZEMBRO
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Empresas Vilaverdenses e Amarenses contribuem 
com alimentos para um Natal mais Solidário

DEZEMBRO

A campanha “Natal Solidário” da AEVH reuniu cerca de meia 
tonelada de alimentos para tornar esta época mais confortá-
vel para as famílias mais carenciadas do Concelho de Vila Verde 
e Amares. Com a participação de várias empresas e espaços de 
comércio, os produtos foram entregues, nos Serviços Sociais 
da Câmara Municipal de Vila Verde, e na Junta de Freguesia de 
Ferreiros, Prozelo e Besteiros que os encaminharam para as fa-
mílias previamente  identificadas.

«Numa época marcada pela solidariedade, a AEVH quis, este ano, 
lançar a primeira iniciativa do género e o resultado não podia ser 
mais animador. As empresas são solidárias e querem mostrar que 
não há nada melhor do que a partilha», advogou o Presidente 
do Conselho de Administração da AEVH, José Manuel Lopes.
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AEVH e Município de Vila Verde instalaram 
“Centro de Testes Covid-19” na Praça de Santo António

DEZEMBRO

A Associação Empresarial Vale do 
Homem - AEVH, em parceria com o 
Município de Vila Verde, disponibi-
lizou, desde o dia 26 de Dezembro, 
um “Centro de Testes COVID-19” 
no centro de Vila Verde. Funcio-
nou numa área reservada da tenda 
“Duendelândia”, na Praça de Santo 
António, e foi dirigido e organizado 
por uma equipa técnica especiali-
zada.
Foi dada prioridade aos utentes da 

Duendelândia, por forma a garantir 
o acesso seguro àquele espaço de 
animação, mas também à popula-
ção em geral. Desta forma, poderam 
realizar os testes de antigénio com-
participados pelo SNS, de forma 
gratuita, mediante apresentação do 
cartão de cidadão no momento da 
testagem, e sem marcação obriga-
tória.

«Queremos assegurar o cumprimen-
to das novas regras impostas pelo 
Governo/DGS e, em simultâneo, que 
as crianças e adultos que queiram 
fruir das atracções da Duendelândia 
o façam com a garantia máxima de 
protecção», assinalou à data o Presi-
dente da AEVH, José Manuel Lopes. 

«Em simultâneo, após abordagem 
com o Município de Vila Verde, acor-
damos que o “Centro de Testes Co-
vid-19” estará igualmente disponível 
para a população em geral, de forma 
a garantir que possa passar esta épo-
ca festiva e realizar as suas activida-
des em segurança».
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Amares: Comércio Local com Prémios para Montra e Loja 
de Natal Mais Cidadania e Sorteio de Cabaz regional!

JANEIRO

O CLDS Valoriza 4G, em parce-
ria com a Associação Empresarial 
Vale do Homem, União de Fregue-
sias de Ferreiros, Prozelo e Bes-
teiro e Crédito Agrícola (Amares) 
com o objetivo de dinamizar o co-
mércio e incentivar os amarenses 
a comprar local, desafiaram 13 lo-
jistas/comércios a aderirem a uma 
Campanha de Natal que através de 
um Concurso de Montras premias-
se a Montra de Natal mais susten-
tável - utilização de materiais natu-
rais e recicláveis na decoração da 
montra, e elegesse a Loja de Natal 
Mais Cidadania, resultado da vo-
tação dos consumidores, que por 
cada compra nas lojas aderentes 
recebiam um Voucher para sorteio 
de um cabaz regional.
No dia de Reis, o Júri (constituído 

por três representantes da parce-
ria) visitaram as Montras de Natal 
para eleição da Montra de Natal 
Mais Cidadania – votos contados, 

podemos assegurar que este foi 
um Concurso renhido, tendo sido 
a MODELAR a primeira classifica-
da, merecendo por isso a distinção 
de Montra de Natal Mais Cidada-
nia´21, ficando logo a seguir o Fo-
ral e a Sapataria Elysê.
Para assinalar o momento e agra-

ciar os vencedores do Concurso, 
os representantes da MODELAR 

receberam do Júri do Concurso 
um Certificado de Montra de Na-
tal Mais Cidadania´21, e ainda um 
Voucher de uma noite com peque-
no-almoço para duas pessoas, pré-
mio entregue pela Margarida Cos-
ta em representação da Casa Lata 
- Agroturismo e Enoturismo.
No mesmo dia avaliou-se o resul-

tado da votação dos amarenses 
para a eleição da Loja de Natal Mais 
Cidadania - durante quase todo o 
mês de dezembro de 2021 e até 06 
de janeiro de 2022, os amarenses 
puderam votar através de cupões 
e também on-line – registando-se 
uma adesão incrível de aproxima-
damente 2500 votos por cupão e 
mais de 1500 “likes”!
Os amarenses elegeram a MODIN-

TIMA, como a Loja de Natal Mais Ci-
dadania, contabilizando 800 votos 
(274 em cupão e 526 “likes”), rece-
bendo por parte do Júri o Certifica-
do Loja de Natal Mais Cidadania`21 
e, como não podia deixar de ser, 
para agraciar esta eleição, conta-
mos com o apoio especial do Res-
taurante Caseiro Minho (Amares), 
que ofereceu um jantar para duas 
pessoas!
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Amares: Comércio Local com Prémios para Montra e Loja 
de Natal Mais Cidadania e Sorteio de Cabaz regional!

JANEIRO

Procedeu-se também ao sorteio 
do Cabaz Regional, cuja feliz con-
templada foi a dona Fátima Cerdei-
ra, de Prozelo.
O Cabaz teve o gracioso patrocí-

nio do Crédito Agrícola (Amares), 
sendo composto por alguns dos 
melhores produtos e artesanato do 
concelho, uma forma de promover 
os produtores e artesões locais: 
Quelha Branca, Vitamina d´Amares, 
Maria José Macedo Pedreira (Arte-
sã – Bordados e Pintura Cerâmica), 
Loja da Cinda, Lagar de Azeite da 
Devesa do Cávado, Cerejazul, Mel 
Multiflor e Pólen de Agostinho Fer-
reira, Garrafeira Encostas d´Ama-
res e Cestaria José Oliveira – Cabaz 
avaliado em mais de 150€.
Identificação das Lojas aderentes:
Casa Macedo; Modelar, A Fábrica, 

Loja da Cinda, Diva, Sapataria Ély-
zê, o Foral, Bunique, Naomi, Riso, 
Pimenta Rosa, Modintima, Luízes 
Moda.
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Amares: Sorteio de cupões 
o “Natal volta a brilhar no comércio local”

JANEIRO

AEVH, em parceria com a Valoriza 
e a Junta de Freguesia de Ferreiros, 
Prozelo e Besteiros, realizou, no dia 
28 de janeiro, o sorteio de cupões 
da campanha de apoio ao consumo 
no comércio local de Amares Natal 
2021. 
A cerimónia formal de extração de 

cupões decorreu na sede da Junta 
de Freguesia de Ferreiros, Prozelo e 

Besteiros, na presença do Presiden-
te da AEVH, José Manuel Lopes, do 
Vice-presidente da AEVH para Ama-
res, Paulo Carvalho, do Presidente 
da Junta de Freguesia de Ferreiros, 
Prozelo e Besteiros, Paulo Gomes, e 
da representante da Valoriza, Cristi-
na Silva. 
De sublinhar que os vencedores re-

ceberão vouchers de compras que 

terão que ser descontados no co-
mércio amarense. Posteriormente, a 
AEVH fará a devolução imediata do 
valor aos comerciantes, após rece-
ção dos respetivos comprovativos.
Recorde-se que a campanha em 

apreço juntou mais de 1000 cupões 
preenchidos nos diferentes espaços 
de comércio dispersos pelo territó-
rio concelhio de Amares. 
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SAPMetal

FEVEREIRO

A SAPMetal, empresa sediada 
em Dornelas - Amares, está a pro-
mover a ampliação das suas atuais 
instalações, duplicando as áreas de 
produção e armazenamento.
Um investimento superior a 2 mi-

lhões de Euros, como forma de res-
ponder às crescentes solicitações 
do mercado internacional.
Numa visita às instalações da em-

presa, no dia 08 de fevereiro, uma 
das maiores empregadoras do 
Concelho (conta com cerca de uma 
centena de empregados), uma 
delegação da AEVH – Associação 
Empresarial do Vale do Homem –, 
liderada pelo Presidente José Ma-
nuel Lopes, constatou “a excelência 
de uma empresa de ponta, liderada 
por um visionário e empreendedor”, 
natural da freguesia, António Pare-
des (CEO da SAPMetal).
A unidade industrial faturou, no 

último ano, mais de 5,5 milhões de 
euros, resultado de 99,9% de ven-
das para o mercado externo, maio-
ritariamente para a Suíça, França, 
Alemanha, Espanha e países Escan-
dinavos.

A ampliação das instalações, im-
pulsionada pela crescente procura 
externa, é acompanhada da cria-
ção de uma área social. Um edifício 
construído de raiz que albergará 
balneários, serviços clínicos, cozi-
nha/refeitório, zonas de convívio e 
lazer e uma área de inovação e de-
senvolvimento tecnológico. Mais 
um investimento a rondar um mi-

lhão de euros, um edifício que será 
abastecido por “energia limpa”, por 
via da instalação de painéis foto-
voltaicos. 
Ambos os investimentos em curso 

deverão estar concluídos no pró-
ximo verão, colocando a empresa 
num patamar de excelência ao ní-
vel das grandes unidades indus-
triais em Portugal. 
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Vila Verde: Sorteio de cupões
o “Natal volta a brilhar no comércio local”

A AEVH, em parceria com a Câma-
ra Municipal de Vila Verde, realizou, 
no dia 09 de Fevereiro, o sorteio de 
cupões da campanha de apoio ao 
consumo no comércio local de Vila 
Verde Natal 2021. 
A cerimónia formal de extração de 

cupões decorreu, na Câmara Muni-
cipal de Vila Verde , na presença do 
Presidente da AEVH, José Manuel 
Lopes, da Vogal da AEVH Fernanda 
Barros, da Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Verde, Júlia Fer-
nandes, do Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal, Manuel Lopes e do 
Vereador das Atividades Económi-
cas Patrício Araújo. 
De sublinhar que os vencedores 

receberão vouchers de compras 
que terão que ser descontados no 
comércio de Vila Verde. Posterior-
mente, a AEVH fará a devolução 
imediata do valor aos comerciantes, 
após receção dos respetivos com-

provativos.
Recorde-se que a campanha em 

apreço juntou cerca de 5000 cupões 

preenchidos nos diferentes espaços 
de comércio dispersos pelo territó-
rio concelhio de Vila Verde. 
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AEVH entregou vouchers de compras para 
consumo no Comércio Local de Vila Verde

Mais de 5 mil cupões preenchidos, 
um volume de negócio estimado su-
perior a 200 mil euros, e um «enor-
me impulso ao comércio local».
Estes são os aspetos práticos da 

campanha “O Natal volta a brilhar!/
Compre em Vila Verde”, promovi-
da pela Associação Empresarial do 
Vale do Homem – AEVH, em parce-
ria com o município de Vila Verde, 
no período natalício. Os prémios, 
em valor pecuniário de 1250€, que 
voltam a ser aplicados em compras 
no comércio local, foram entregues 
esta quinta-feira, em cerimónia pú-
blica que decorreu nos Paços do 
Concelho de Vila Verde.

«O projeto tem crescido de ano para 
ano, crescendo em volume de com-
pras e – consequentemente – em nú-
mero de cupões para o sorteio final, 
o que revela um impulso importante 
para o comércio local», assinalou, 
na ocasião, o Presidente da AEVH, 
José Manuel Lopes. Acompanhado 
da Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Verde, Júlia Fernandes, o res-
ponsável da principal associação re-
presentativa das empresas e empre-
sários do Vale do Homem destacou 
«a sensibilidade do Município de 
Vila Verde e a estreita colaboração 
no desenvolvimento de

iniciativas que promovem o comér-
cio de proximidade».
De resto, o Presidente da AEVH 

agradeceu aos premiados, «e a to-
dos aos milhares que aderiram à 
campanha, o enorme contributo 
que deram ao comércio de Vila Ver-
de, participando e comprando no 
Concelho».
A Presidente da Câmara Municipal, 

Júlia Fernandes, louvou a parceria 
com a AEVH, «que permitiu dar um 
grande contributo aos comerciantes, 
dinamizar o comércio local e promo-
ver o consumo no comércio de proxi-

midade».
Recorde-se que a campanha em 

apreço juntou mais de 5000 cupões 
preenchidos nos diferentes espaços 
de comércio dispersos pelo territó-
rio concelhio, de Prado a Vila Verde, 
Alívio, Lage e outros pontos do con-
celho.
Enquadra um conjunto de cam-

panhas de apoio ao comércio local 
desenvolvidas junto dos espaços de 
comércio de Vila Verde.
Os vouchers agora entregues vão 

ser descontados em compras no co-
mércio local.
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AEVH entregou prémios aos lojistas vencedores 
do concurso de Montras de Natal

A dinâmica das redes sociais ao ser-
viço do comércio local, a somar ao 
espírito criativo dos empresários/
comerciantes. Foi assim mais uma 
edição do Concurso de Montras de 
Natal promovido pela Associação 
Empresarial do Vale do Homem-
-AEVH, em parceria com o Municí-
pio de Vila Verde, cujos prémios às 
montras mais votadas on-line pelo 
público em geral foram entregues 
esta quinta-feira, em cerimónia que 
decorreu nos Paços do Concelho de 
Vila Verde.

«É bom sentir a dinâmica dos co-
merciantes e o espírito criativo, pois - 
só assim - temos zonas comerciais vi-
vas e atraentes», refere o Presidente 
da AEVH, José Manuel Lopes. «E os 
comerciantes do Concelho têm essa 
dinâmica, aderem e mostram-se in-
teressados em fortalecer as áreas de 
comércio», acrescenta.

O concurso decorreu nas redes so-
cais da AEVH e os vencedores foram 
os que reuniram o maior número de 

“likes”. Uma iniciativa que teve uma 
ampla participação/adesão do pú-
blico em geral.
A cerimónia de entrega de pré-

mios contou com as presenças da 
presidente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, Júlia Fernandes, e da ve-
readora Michele Alves.

Vencedores:

1º Prémio: Filomena Oliveira
Cabeleireiros – Vila Verde
2º Prémio: Lojinha d`Alice
Vila Verde
3º Prémio: Galerias da Vila
Vila Verde
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