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AEVH conclui, com sucesso, forma-
ção em Saúde e Bem-Estar

Foi em franco convívio e partilha que se 
concluiu, no dia 25 de abril, o primeiro 
ciclo de formações de Saúde e Bem-es-
tar, promovido pela AEVH – Associação 
Empresarial do Vale do Homem nos últi-
mos meses. A iniciativa fechou com cha-
ve de ouro este processo formativo, que 
visava, fundamentalmente, o desenvol-
vimento pessoal.

Ao todo, estiveram envolvidas 23 for-
mandas, numa ação que deixou marcas 
a quem o frequentou, como mostram os 
testemunhos recolhidos.

Carla Correia enaltece a mais-valia do 
percurso formativo: «Esta formação deu-
-nos uma nova visão sobre a nossa for-
ma de estar, ensinou-nos ferramentas 
para pudermos verificar quais as formas 
que existem e que mais se adequam a 

cada um de nós. Devemos trabalhar in-
dividualmente, meditando, trabalhando 
a nossa fé, saber que temos ferramentas 
para nos protegermos. Se estivermos 
bem, conseguiremos facilmente ajudar 
os outros e dessa forma e contribuir para 
o bem-estar geral. Gratidão a todos os 
envolvidos neste projeto».

Ioana Cotiuga acrescenta, “Achei a for-
mação “Bem-estar” muito interessante 
não só por relembrar de conceitos já ad-
quiridos mas também novos que me en-
riqueceram. Aconselho vivamente que 
todos realizarem esta formação, pois 
certamente irão ficar satisfeitos. Sobre a 
minha experiência pessoal, ajudou-me 
em termos de relaxamento e melhorou 
substancialmente os meus índices de 
concentração. Uma palavra de apresso 
para a formadora Paula Silva pelo seu 
profissionalismo e dedicação demons-

trado”. «O curso permitiu que eu tenha 
paz e harmonia na minha vida, contri-
buindo, assim, para uma melhoria em 
saúde e no meu bem-estar», refere ainda 
outra das formandas. Fernanda Estrada 
não esquece o alcance do projeto: «Agra-
deço à nossa fantástica Formadora, Pau-
la Silva, pelos ensinamentos, alegria e 
motivação transmitidos nesta formação. 
Graças a essa aprendizagem aplicada no 
meu dia-a-dia, sinto que melhorou con-
sideravelmente o meu bem-estar”. Nos 
dias de hoje, as formandas salientam a 
importância de formações desta nature-
za: «tem sido uma experiência muito en-
riquecedora a todos os níveis e sou mui-
to grata a todos os que contribuem para 
o sucesso deste projeto tão importante 
nos nossos dias. Gratidão”

A AEVH – Associação Empresarial do 
Vale do Homem, reitera o seu compro-
misso em continuar a desenvolver ações 
de formação que vão de encontro às ne-
cessidades da comunidade que serve. 
Deixa também um profundo agradeci-
mento à formadora Paula Silva, parceira 
neste percurso, bem como à Junta de 
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, que 
gentilmente cedeu as instalações que 
permitiram a realização de toda a forma-
ção. «O crescimento pessoal e das em-
presas é, e sempre será, o nosso objetivo 
e estamos muito gratos por podermos 
contar com a ajuda institucional de to-
dos. E com todos os envolvidos partilha-
mos este sucesso», finaliza a coordena-
dora do Departamento de Formação da 
AEVH, Gabriela Rodrigues.

Convívio encerrou ciclo formativo
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Mais de cinco mil cupões preenchi-
dos para um «enorme impulso ao co-
mércio local». A campanha “O Natal 
volta a brilhar! / Compre em Terras 
de Bouro”, promovida pela Associa-
ção Empresarial do Vale do Homem 
– AEVH, em parceria com o municí-
pio de Terras de Bouro, levada a cabo 
durante o período natalício culminou 
no dia 26 de abril, com a atribuição 
dos prémios aos vencedores do sor-
teio. Os prémios, em valor pecuniário 
de 1000€, voltam a ser aplicados em 

compras no comércio local. Foram 
entregues, em cerimónia pública que 
decorreu na Câmara Municipal de Ter-
ras de Bouro. 
O Presidente da AEVH, José Manuel 

Lopes - que esteve acompanhado do 
Vice – Presidente para Terras de Bouro 
da AEVH, Miguel Teixeira, e do Presi-
dente da Câmara Municipal de Terras 
de Bouro, Manuel Tibo - agradeceu 
aos premiados, «e a todos quantos 
aderiram à campanha, pelo enorme 
contributo que deram ao comércio de 

Terras de Bouro, participando e com-
prando no Concelho».
Recorde-se que a campanha em 

apreço juntou mais de 5000 cupões. 
Estes foram preenchidos nos diferen-
tes espaços de comércio dispersos por 
todo o território concelhio.
Os vouchers agora entregues vão ser 

descontados em compras no comér-
cio local. Posteriormente, a AEVH fará 
a devolução imediata do valor aos co-
merciantes, após receção dos respeti-
vos comprovativos.

AEVH entregou vouchers de compras para 
consumo no Comércio Local de Terras de Bouro
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Tomada de Posse dos órgãos 
sociais para 2022-2024 decorreu em Amares

AEVH lança Gabinete do Em-
preendedor e vinca apostas na “era 
digital” e desenvolvimento tecno-
lógico
 • A criação do Gabinete do Empreen-

dedor, o reforço da formação, a apos-
ta na valorização dos produtos locais 
e marcas endógenas, a captação de 
investimento, a promoção e apoio ao 
comércio digital e a afirmação da As-
sociação Empresarial do Vale do Ho-
mem-AEVH como «principal motor 
de desenvolvimento empresarial» do 
território que abrange são as metas 
«estratégicas» traçadas pelo reem-
possado presidente do Conselho de 
Administração, José Manuel Lopes.
«Queremos ainda reforçar as parce-

rias com os municípios e outros or-
ganismos de desenvolvimento deste 
território, na convicção de que, uni-
dos e com trabalho em rede, podere-
mos lançar amarras fortes para o futu-
ro do Vale do Homem», acentuou, na 
presença dos três autarcas (Amares, 
Terras de Bouro e Vila Verde), durante 
a cerimónia de tomada de posse dos 
novos órgãos sociais da AEVH para o 
triénio 2022-2024, ontem realizada, 
em Amares.
«Temos, provavelmente, a melhor 

equipa de sempre», afirmou José Ma-
nuel Lopes, sublinhado, por isso, que 
«existem agora todas as condições 
para fazer um grande trabalho em 
prol dos empresários e empresas da 
região, bem como na ajuda de criação 
de riqueza e melhoria das condições 
de vida das gentes deste território».
Na sua ótica, «o Vale do Homem 

tem grandes empresários, empresas 
de referência e um tecido comercial 
dinâmico. Mas tem o potencial para 
muito mais. Unidos, em rede, em par-
ceria com os três municípios e outros 
interventores locais e regionais, va-
mos alcançar grandes objetivos».
 • Para José Manuel Lopes, «a atração 

de novos investidores e a colabora-
ção estreita com o tecido empresa-
rial existente – através da criação do 

Gabinete do Empreendedor – vai 
ajudar imenso a dinâmica económi-
ca do Vale do Homem. Mas também 
estamos atentos – e unidos às autar-
quias locais – no sentido de melhorar 
e valorizar a rede viária (algum es-
truturante) e os parques industriais/
empresariais. E temos que estar aten-
tos ao desenvolvimento digital. Mas, 
para isso, é importante que todo o 
território tenha uma boa rede de fi-
bra ótica e outros mecanismos de 
promoção na rede global». Daí que 
evidenciasse «a aposta que já está a 
ser feita no desenvolvimento da rede 
de comércio digital (Bairros Comer-
ciais Digitais)». E vamos fazer outras 
apostas nesse domínio, sobretudo na 
formação e encaminhamento para 
oportunidades de negócio, gerando 
uma plataforma digital de comércio 
e indústria, uma espécie de diretório 
de empresas online mais avançado».

Municípios reafirmam parceria
• No mesmo contexto, os três presi-

dentes de câmara do Vale do Homem 
presentes – Manuel Moreira (Amares), 
Manuel Tibo (Terras de Bouro) e Júlia 
Fernandes (Vila Verde) – reafirmaram 
o interesse no reforço da parceria 
com a AEVH.
«Hoje, falo-vos, sobretudo, de com-

promisso. Um compromisso de união 
e de caminho comum que contribui-

rão para a melhoria da dinâmica em-
presarial neste território», afirmou a 
presidente de câmara de Vila Verde. 
Júlia Fernandes assinalou mesmo que 
«temos grandes empresas e grandes 
empresários e vamos, em conjunto, 
trabalhar por um futuro melhor».
Já Manuel Moreira, autarca de Ama-

res, fez questão de referir que «a união 
dos autarcas do Vale do Homem deve 
ser transportada para a AEVH e para 
todo o tecido empresarial. Temos que 
trabalhar em conjunto. Só assim se-
remos um território inda mais forte e 
dinâmico»
Por seu turno, Manuel Tibo, presi-

dente da câmara de Terras de Bouro, 
lembrou que «só a união – com parce-
rias fortes e com todos a remar para o 
mesmo lado – pode combater o cen-
tralismo do poder. Somos pequenos 
em relação a outros territórios nacio-
nais, mas temos ambição e força para 
afirmarmos as mais-valias do Vale do 
Homem».
Palavras que, de resto, já haviam sido 

vincadas pelo reconduzido
Presidente da Mesa da Assembleia-

-Geral da AEVH, João Luís Nogueira, 
que presidiu à cerimónia de tomada 
de posse dos novos órgãos sociais.
Refira-se, por fim, que António Pare-

des (Amares) continua a presidir ao 
Conselho.
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AEVH integra a rede de parceiros para colaborar com o plano 
municipal de igualdade e não-discriminação de Vila Verde!

Promovida pelo Município de Vila Ver-
de, a AEVH participou no dia 24, de uma 
reunião de trabalho com vários parcei-
ros do concelho e responsáveis dos 
serviços camarários, tendo em vista a 
elaboração do plano municipal para a 
igualdade e não-discriminação. 

Estimular a adoção de medidas pro-
motoras de “ambientes laborais mais 
saudáveis, igualitários e conciliadores” 
é o objetivo da iniciativa, integrada no 
projeto Pró-Igualdade liderado pela Co-
munidade Intermunicipal do Cávado.

A Associação Empresarial do Vale do 
Homem (AEVH) marcou presença no 
encerramento da feira industrial de 
Hannover, Alemanha, «a mais impor-
tante feira industrial do mundo». Má-
rio Antunes, empresário e membro do 
Conselho de Administração da AEVH 
que representou a estrutura, realça «a 
forte presença portuguesa no certame, 
mas, sobretudo, o conjunto de oportu-
nidades que aqui se geram, numa feira 

marcada pela inovação e desenvolvi-
mento tenológico para a indústria».
O certame decorreu na última se-

mana, tendo sido inaugurado pelo 
chanceler alemão, Olaf Scholz, numa 
cerimónia onde também marcou pre-
sença o Primeiro-Ministro português, 
António Costa. De resto, ambos parti-
ciparam “na cerimónia de boas-vindas 
no auditório do pavilhão central de 
Portugal”.

Criada em 1947, a feira industrial de 
Hannover decorre todos os anos, sen-
do, segundo a organização, «a feira in-
dustrial mais importante do mundo».
Em 2019, na última vez que decorreu 

de forma presencial -- algo que não 
aconteceu em 2020 e 2021 devido à 
pandemia --, a Hannover Messe rece-
beu 215 mil visitantes -- 40% dos quais 
provenientes do estrangeiro -- e cerca 
de 65 mil expositores.
No ano em que regressa ao seu mol-

de presencial, a feira escolheu Portu-
gal como parceiro por ser, segundo a 
organização, um «país importante para 
a indústria alemã, onde as companhias 
irão certamente descobrir inovação, 
fiabilidade e talento».
Segundo dados divulgados pela 

Agência para o Investimento e Comér-
cio Externo de Portugal (AICEP), a Ale-
manha é o «terceiro maior mercado ex-
portador de bens» para Portugal e «o 
segundo maior de bens e serviços».
Na ótica de Mário Antunes, «há muitas 

ideias, contatos e oportunidades para 
partilhar com o tecido empresarial do 
Vale do Homem. E é isso que vamos 
agora debater internamente e disponi-
bilizar aos nossos associados».

AEVH marcou presença na maior feira 
industrial do mundo, a Hannover Mess
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