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NESTA	EDIÇÃO

Orgulha‑nos a assinatura de dois novos 

contratos para a construção de duas obras 

de relevo em França. O complexo comercial 

"digital", perto de palmiers, em Le Vernet que 

albergará uma grande superfície de venda de 

electrodomésticos e o Centro Equestre  "Les 

Elfes Blancs" perto de Montauban.

Este segundo contará com uma pista olím‑

pica coberta para saltos de obstáculos, 

boxes para 200 cavalos e outras estruturas 

de apoio.

Para dar seguimento ao mercado francês 

em franco desenvolvimento, a Carmo 

France SL contratou um novo gestor 

tecnico‑comercial que irá liderar o depar‑

tamento das estruturas da nossa empresa 

francesa.
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Nova Perfiladora CARMET
“A CARMO, devido ao grande au‑

mento na procura e consumo dos 

postes metálicos CARMET , em parte 

pelo seu êxito neste produto como 

alternativa ao poste em madeira para 

as vinhas, viu necessidade de desen‑

volver a sua unidade de produção, 

uma vez que o prazo para satisfação 

das encomendas aos seus clientes 

neste artigo, era bastante longo. Após 

estudo e desenvolvimento em parce‑

ria com uma empresa estrangeira, a 

CARMO, conseguiu aumentar a sua 

produção CARMET diária, para 5 a 6 

vezes mais, que a anterior, encontrando‑se apta a entregar ao seu cliente 

a encomenda entre 24 a 48 horas. 

Este importante investimento em maquinas automatizadas é bem a prova 

do esforço da Carmo em inovar, mesmo em períodos de crise.

Golfe Royal d’Obidos
Está a nascer um novo campo de Golfe em Óbidos e a Carmo orgulha‑se 

de ser parceira neste projecto.

O Grupo MSF TUR.IM, umas das principais empresas de construção em 

Portugal, está a desenvolver um empreendimento que incluirá aparta‑

mentos e vivendas de luxo ao longo de um incrível campo de Golfe com 

a assinatura do falecido Severiano Ballesteros.

A Carmo desde o inicio tem fornecido diversos materiais, que do seu 

universo de produtos pensados em exclusivo para este tipo de empre‑

endimentos destacamos, os tutores para as árvores, vedações, pontes 

em madeira, apoios para tacos de Golfe, separadores de baias e inclusi‑

vamente as marcas de saída.

A inauguração deste fantástico campo está previsto para o dia 2 de 

Janeiro de 2012.

Desejamos os maiores sucessos ao Royal d’Óbidos!

O Grupo hoteleiro e imobiliário “Onyria”, pro‑

prietário de vários empreendimentos em Portugal 

e no estrangeiro, como a Quinta da Marinha em 

Cascais ou o Chateau des Vigiers Hotel Golf and 

Spa em Bergerac – Bordéus, tem vindo a desenvol‑

ver o empreendimento turístico “Onyria Palmares 

Beach & Golf Resort” em Lagos no Algarve.

Localizado num local elevado em frente à Meia 

Praia, Palmares é já considerado o “Último Paraíso 

Algarvio” com as suas vistas paradisíacas sobre a 

Ria do Alvor, sobre a Meia Praia, Lagos e a Serra 

de Monchique.

Este local com uma enorme área – cerca de 200 

hectares – tem‑se mantido virgem de constru‑

ção. O Golfe já existente há algumas décadas foi 

totalmente redesenhado e reconstruído com a 

assinatura do prestigiadíssimo arquitecto Ame‑

ricano de Golf, Robert Trent Jones II.

O Golf de nível internacional foi inaugurado no 

passado dia 12 de Junho e seguir‑se‑á a cons‑

trução de um hotel topo de gama.

A Carmo honra‑se de ter contribuído com várias 

realizações nos arranjos paisagísticos desta re‑

serva turística salientado as Pontes de Golf, várias 

Vedações e Passadiços de acesso ao club house.

Palmares – O Último Paraíso Algarvio
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Obras no Parque Escolar
A CARMO tem sido assíduo parceiro das várias 

empresas que de Norte a Sul do país tem exe‑

cutado obras de construção e reconversão de 

Escolas dos vários níveis escolares.

Através dos diversos produtos comercializados 

pelo Grupo CARMO executámos obras de 

estruturas em madeira dos Pavilhões Gimno‑

desportivos, Espaços Recreativos. Equipamentos 

Infantis e Piso de Borracha, Mobiliário Urbano, 

diversas obras de carpintaria no exterior e Ve‑

dações Metálicas.

Soluções CARMO também presentes na Educação 

das gerações mais novas!!!

Passadiço de Madeira na Praia do Magoito

e construímos um PASSADIÇO em madeira, que acompanha um terreno 

em declive ao longo de 700m de comprimento. Toda a estrutura foi 

pensada para tornar rápido e confortável o acesso dos banhistas, foram 

ponderadas todas as situações que envolvessem pessoas com mobilidade 

reduzida. Foram criadas infra‑estruturas que contem informação útil, bem 

como áreas de descanso ao longo do percurso.

Uma obra de Engenharia complexa que nos enche de orgulho.

No sopé da Serra de Sintra, a Praia do Magoito exibe para lá do seu 

areal, um muro de rochas milenares, que lhe conferem um encanto único. 

O envelhecimento natural destas rochas conduziu à sua erosão, que por 

sua vez levou ao encerramento de uma zona onde foi detectado o perigo 

de aluimento. Esta zona coincidia com o principal acesso à Praia. Tornava‑

‑se urgente a sua requalificação. 

Em conjunto com a equipa de projecto da ARH Tejo, a «CARMO» de‑

senvolveu estudos que levaram à solução implementada. Desenvolvemos 

Aparas de Madeira Horsebed® PREMIUM

As Aparas de Madeira – Horsebed® – da Carmo 

estão agora renovadas!

Na procura da constante melhoria dos seus pro‑

dutos, a Carmo visitou na Alemanha os melhores 

produtores de aparas de madeira da Europa, onde 

foram identif icados os vários factores técnicos 

que conferem às Aparas de Madeira o máximo das 

suas qualidades e a melhor optimização das suas 

utilizações.

Iniciamos então uma nova produção no Verão, onde 

as Aparas Horsebed® PREMIUM, têm agora um 

maior volume, são mais absorventes, total isenção 

de pó, secas e com preço muito competitivo.

As Aparas de Madeira Horserbed® PREMIUM estão 

agora ao nível do que melhor se produz no mundo!

Inovação na Carmo é coisa que não falta.
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Deck em Ponte Poceiro – Oliveira de Frades
Mais uma solução CARMO!

Fazendo uso da versatilidade de soluções do CarmoDeck executámos um 

deck sobrelevado na continuação de alpendre já existente. Foi criada a 

estrutura de suporte do Deck correctamente dimensionada que permitiu 

vencer uma cota de 3,00m numa das extremidades sendo por isso possível 

criar uma aprazível área de lazer com vista para a Serra do Caramulo.

Para segurança dos seus utentes foi colocada uma Guarda e Cabos de 

Aço Inox.

Desfrute a paisagem através das soluções que o CarmoDeck lhe pode 

proporcionar.

A Carmo pelas suas competências técnicas e trabalho demonstrado foi 

contactada pela empresa Terras de S. Brás para realizar uma vedação 

para um Campo de Corrida de Lebres em Évora.

Foi efectuada uma vedação com rede ovelheira à qual foi cosida uma rede 

hexagonal por forma a que as lebres não a transponham. Para que estes 

animais não saltem por cima foi colocada 1,2 m fora do solo. Sendo também 

enterrada a 30 cm de modo a que o os roedores não passem por baixo. 

Campo de Corrida de Lebres

Os adeptos deste desporto têm agora no Alentejo um campo vedado de 

300 ha onde podem caçar a corricão durante toda a época lebres selva‑

gens no seu habitat natural. Estando já agendados o Campeonato Ibérico 

e o Campeonato Nacional de Galgos de Campo a realizar neste local.

Este desporto que cada vez têm mais praticantes e seguidores foi pre‑

senteado com um magnífico espaço repleto de lebres, onde podem ser 

apresentados belos desafios envoltos de uma fantástica paisagem.

Concurso Hípico do Vimeiro
A “CARMO” esteve mais uma vez presente num 

grande Evento Hipico Internacional do Vimeiro, 

o CSI ***, O CSI** e o CSNA **, que decorreu 

entre o mês Julho e o mês de Outubro. A nossa 

presença traduziu‑se no fornecimento de 2500 

fardos de aparas e onde tivemos também a pre‑

sença de um stand com a exposição de alguns 

dos nossos produtos da linha Horservice.

A “CARMO” honra‑se de estar, mais uma vez, 

ao lado dos melhores cavaleiros nacionais e 

internacionais depois de ter estado presente 

no concurso Nacional de Vilamoura e concurso 

Internacional, Montemedio em Espanha.

Com um objectivo bem determinado, a Or‑

ganização do Vimeiro, soube solidif icar, no 

meio equestre, uma imagem de qualidade à 

qual o nosso grupo está associado devido á 

panóplia de produtos e qualidade dos servi‑

ços da “CARMO” nomeadamente da linha 

Horservice!



Coube a CARMO, o privilégio de se associar à construção do Novo Hos‑

pital de Loures.

Sendo o Dono de Obra a Mota Engil, a CARMO através do seu cliente Vibei‑

ras S.A, está a instalar a Vedação em todo o perímetro da nova construção.

A Vedação Carmo Segurança e Perímetro é perfeita para o efeito e combina 

a robustez e segurança necessária com a vertente visual que também se 

pretende agradável neste tipo de vedação.

Constituída por painéis reversíveis galvanizados a quente classe B (70 a 

90 Gr. Zn/m2), com pontas defensivas de 3cm, pregas de reforço, arames 

de 5mm e plastificação em túnel, é certificada pela norma AFNOR 35051 

O DIN 177, está disponível em diversas alturas e cores, sendo que no caso 

será de cor verde e 2,53mt altura.

Mais um exemplo da competitividade da CARMO, no que respeita a apre‑

sentação de soluções técnicas, acompanhamento e sucesso na realização 

de Obras.

É caso para dizer: Haja Saúde!
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No mundo Ibero‑Latino‑Americano vivem hoje aproximadamente 600 milhões de pessoas, cerca de um décimo da população do planeta. Os recursos 

florestais têm uma relevância assinalável para as economias de ambos os lados do Atlântico.

Numa economia globalizada, é importante aproveitar as sinergias re‑

sultantes de uma matriz cultural e linguística comum para reforçar a 

influência desta região no panorama mundial das actividades baseadas na 

exploração florestal, nomeadamente a utilização de madeira e derivados 

na indústria da construção. Este evento foi o primeiro do que se espera 

vir a ser um fórum regular para partilha de experiências e conhecimentos 

técnicos entre os países da área.

O nº total de participantes foi de cerca de 280, tendo sido concretizada a 

submissão de 247 trabalhos, dos quais cerca de 180 foram apresentados 

oralmente. Estiveram presentes representantes dos seguintes países: 

Argentina, Áustria, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, 

Estados Unidos, México, Peru, Portugal, Roménia, Suíça, Uruguai. 

Os melhores artigos serão publicados em números especiais da revista 

portuguesa de engenharia de estruturas (http://rpee.lnec.pt/) e na 

revista internacional – Construlink– (http://www.construlink.com/Ho‑

mepage/2003_ConstrulinkPress/Revistas.php

A Carmo Estruturas em Madeira S.A. participou no 1º Congresso Ibero‑Latino‑Americano 
da madeira na construção que teve lugar em Coimbra de 7 a 9 de Junho de 2011

A exposição Batimat em Paris é talvez o mais importante certame global 

da sua especialidade.

Batimat Paris – Principal Feira Mundial de Produtos para Construção

Com visitantes dos cincos continentes e dezenas de países a Batimat é das 

feiras profissionais com maior número de visitantes.

Com o desenvolvimento do negócio das Estruturas em madeira maciça 

e lamelada colada em mercados fora de Portugal como Espanha, Mar‑

rocos, Angola, Cabo Verde, Moçambique e principalmente em França, a 

Carmo participará pela primeira vez neste certame onde se encontram 

representados os nossos mais importante colegas de industria da Europa.  

(Stand H57, Hall 1)

Vedação Carmo Segurança Perímetro no Hospital de Loures
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Novos colaboradores

James Vitrac

James Vitrac é o mais recente elemento da Carmo France. Segue tradução daquilo que nos comunicou.“Chamo‑me James e 
tenho 39 anos. Tendo raízes na massiva floresta Aquitaine, foi com naturalidade que me lancei na construção de madeira e que 
regresso a Bordéus para contribuir para o desenvolvimento das estruturas de madeira Carmo.
Foi no negócio dos materiais de construção nos Alpes, que descobri o mundo da construção convivi com os artesãos e aprendi 
a conhecer e a amar este enquadramento.
Isto levou‑me a constituir a minha própria sociedade num domínio que sempre me apaixonou: a construção de madeira. Apoiava‑
‑me no “savoir‑faire” dos carpinteiros, debrucei‑me sobre a experiência de carpinteiros russos, para cortar, montar, (entre São 
Petersburgo e Karelia), desmontar e montar em França casas e micro arquitectura de madeira maciça.
Juntei‑me então à empresa Ducloux para realizar trabalhos de carpintaria tradicional, lamelados colados e madeira laminada. Aí 

conduzi a construção de edifícios públicos (escolas, faculdades, ginásios, habitação social ...) através de contratos com empreiteiros gerais.
Deste modo, estou muito feliz por integrar hoje o Grupo Carmo que leva longe a lógica da madeira.
Como tenho família no Brasil, pratico Capoeira e falo português, estou particularmente estimulado pelo ambiente internacional, com as trocas de experiência 
com os meus colegas portugueses que me acolheram calorosamente quando da minha primeira visita a Oliveira de Frades, Lisboa e Pegões.
A Carmo ofereceu‑me um lugar que me permite contribuir com a minha experiência variada da madeira, da construção, a minha formação comercial (Inseec 
Bordeaux 1994) para prescrever soluções de madeira, estudar e vender bons projectos em França.

JOÃO LOUreNÇO

JOÃO ARTUR LOURENÇO, que integrou a equipe Horservice em Julho escreve o seguinte:
“Born on the Fourth of July” – Foi precisamente a 4 de Julho de 2011 que entrei para a equipa CARMO. Trabalhei os últimos 3 
anos com cavalos, no norte de Portugal, numa empresa de gestão de Centros Hípicos, assumindo as funções de Director Co‑
mercial. Mas... precisava de um novo desafio... Foi então que através de um grande amigo e grande cavaleiro profissional, o João 
Mota, soube que a CARMO procurava alguém para o departamento Horservice. Acabei por ser seleccionado, e hoje acredito 
fazer parte de uma organização formidável, que me proporciona desafios estimulantes diários, tendo ainda a sorte de estar 
rodeado por excelentes colegas de trabalho. Estudei Sociologia e Gestão de Marketing em Lisboa, trabalhei em várias áreas de 
negócio, sempre ligado à área comercial, desde a Banca aos Recursos Humanos. A grande realização dos meus 40 anos, são as 
milhas lindas filhas, a Matilde e a Carolina. Obrigado a todos por me receberem!

aLBaNO mOreira

No mês de Maio acolhemos o Albano Moreira, licenciado em engenharia mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), em 1985.
“ Iniciei a minha carreira profissional numa pequena empresa de material electromecânico do Grupo Cabelt. Decorridos cerca 
de dois anos ingressei na Efacec Motores Eléctricos S.A. onde desempenhei funções na área de engenharia de Produção. Em 1993 
transitei para o Grupo Soja de Portugal onde implementei um sistema de manutenção condicionada nas empresas que constituem 
o grupo. Em 1996 fui convidado para assessorar a administração do Grupo Soja na vertente técnica. Em 2000 integrei os quadros 
técnicos da empresa Valdemar dos Santos S.A. onde desempenhei as funções de director industrial. 
Em Maio deste ano com grande motivação, iniciei funções na Carmo Estruturas em Madeira S.A. onde fui muito bem acolhido 
por todos os colaboradores e Administração. Pretendo com o meu empenho e conhecimentos técnicos poder contribuir para 

o sucesso e expansão da CEM.”

JOsÉ carVaLHO

Também recentemente se juntou a nós.
“Sempre me senti orientado para a área da Construção Civil., optando precisamente por essa área no 10º e 11º, frequentando 
o Curso de Construção Civil da Escola Industrial Infante D. Henrique no Porto.
Mais tarde iniciei o meu percurso profissional como Desenhador Técnico de Construção Civil em Gabinetes de Arquitectura, 
também na mesma cidade. Durante esse percurso, frequentei em regime nocturno o curso de Arquitectura da E.S.A.P – Escola 
Superior Artística do Porto.
O meu gosto por uma actividade comercial levou‑me a trabalhar numa empresa da área do ambiente. Mais tarde a vontade de 
trabalhar na área da construção civil levou‑me a novos desafios.
Agora comecei uma nova etapa! A Gripple tem‑se revelado para mim um desafio extraordinário. Com toda a sua qualidade de 

procedimentos e produtos, a Gripple proporciona‑nos entrar no mercado português com um produto inovador. 
O José Carvalho viveu alguns episódios engraçados no desempenho desta sua função, que partilha:
“Um deles foi o facto de juntamente com o João Pedro Varela termos cantado o hino Nacional, durante uma apresentação na Convenção de Vendas da 
Gripple em Sheffield, Estavam nessa sala cerca de 200 ilustres representantes da Gripple dos mais diversos países do mundo, que permaneceram sentados 
até ao final no qual aplaudiram e saudaram entusiasticamente.
Outro foi nas obras de uma Escola em Tomar, onde juntamente com o João Pedro Varela realizávamos uma demonstração de aplicação de um gancho para 
betão e ficamos espantados, pois um dos elementos das montagens pendurou‑se tipo “ Tarzan” num cabo que passava nesse tal gancho, por forma a provar 
que o sistema da suspensão aguentava com o seu próprio peso.”
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Decorria o Verão de 1987 quando após resposta a um anúncio, 

fui chamada para uma entrevista na “CARMO”.

A minha admissão concretizou‑se no dia 01‑09‑1987, o que me 

deu muita satisfação, porque este era o meu primeiro emprego 

e o início de uma nova etapa na minha vida.

Fui admitida para a área da contabilidade, que era o que eu 

pretendia.

Lembro‑me que estava na “CARMO” há poucos dias e devido à 

minha pouca experiência, tive um “pequeno acidente” – agrafei 

o dedo – e muito assustada fui pedir ajuda.

O ambiente de camaradagem e de interajuda entre os colegas 

foi o que apreciei desde o início, ambiente esse que ainda hoje 

continua a existir. 

Como tal tenho a agradecer à “CARMO” tudo aquilo que me 

ensinou ao longo destes 24 anos, o meu desenvolvimento a ní‑

vel profissional e também o meu crescimento como pessoa.

Nos meus tempos livres gosto muito de ler, de preferência 

um bom policial, ir ao cinema assistir a um bom filme e dar 

uns passeios à beira‑mar. 

O resto do meu tempo livre, que não é muito, é dedicado ao 

meu hobby favorito: a minha filha e o meu marido.

Muito obrigada à “CARMO”

LENDAS CARMO – Olá, eu sou a Emília

Feira Nacional da Agricultura – Santarém / CNEMA

Como é já uma tradição no nosso país, foi nos 

dias 4 a 12 de Junho, que decorreram a feira Na‑

cional de Agricultura no CNEMA – Santarém.

Esta feira é já um clássico e a CARMO, após 

alguns anos de ausência , retomou a sua 

(também)tradição e esteve presente como 

expositor.

Sendo a Agricultura umas das nossas áreas de 

negócio de eleição não podíamos deixar de 

estar perto dos nossos clientes dar‑lhes apoio 

e principalmente dar a conhecer‑lhes as nossas 

novidades.

Esta ano a feira voltou a ter aquele fulgor que 

sempre nos tinha habituado de centenas de 

expositores e de milhares de visitantes dando 

razão aqueles que dizem que a solução do nosso 

país passa pela Agricultura!

O problema ambiental de contenção de 

emissões poluentes que afectam o equi‑

líbrio do nosso planeta é uma preocupa‑

ção constante de toda a humanidade.

Este assunto merece a maior dedicação 

e regulamentação na nossa indústria que 

aqui abordarei em três temas distintos:

1)  A utilização dos produtos químicos na 

produção em fábrica de tratamentos

2)  As emissões das madeiras tratadas em 

serviço

3)  As emissões das madeiras tratadas em 

fim de vida.

1) Os produtos químicos utilizados visam a 

protecção das madeiras contra os agentes bio‑

lógicos que a degradam e por isso são tóxicos 

para estes xilófagos.

A sua utilização em fábrica, nas instalações de 

tratamento requerem cuidados especiais.

As instalações de tratamento são bem regula‑

mentadas a nível europeu e obrigatoriamente 

têm que seguir um conjunto de imposições para 

não existirem quaisquer emissões quer liquidas, 

sólidas ou gasosas.

Simples Noções de Preservação Industrial de Madeiras
A Preservação Industrial de Madeiras e o Ambiente

cutado em autoclave e por meio de várias 

bombas, válvulas e tubaria totalmente 

estanques e em circuito fechado.

Não existem sobras de produto nem 

emissões nesta fase.

O vácuo final aplicado em cada trata‑

mento faz com que a madeira saia do 

autoclave praticamente sem escorrer.

As instalações de tratamento e áreas ad‑

jacentes são obrigatoriamente zonas de 

contenção, revestidas a telas imperme‑

áveis que não permitem a infiltração de 

qualquer derrame. As águas das lavagens 

são totalmente aproveitadas para posteriores 

dissolução de produto químico.

É também obrigatório a total cobertura das 

instalações e áreas adjacentes de stockagem e 

fixação para evitar a deslavagem pela chuva.

É ainda importante referir que a madeira sofre 

uma fase de fixação logo após o tratamento 

onde estagia em zona contida até o produto de 

tratamento se encontrar totalmente fixo.

(Nos próximos nºs da newsletter CARMO serão 

abordados os outros dois temas.)

Falando exclusivamente do tratamento por vácuo 

e pressão em autoclave dos produtos “cobre 

orgânicos” estes são fornecidos em contento‑

res I.B.C.’s em estado pastoso e concentrado, 

não existindo qualquer evaporação ou emissão 

liquida.

A sua diluição faz‑se por um processo em que o 

produto concentrado é conduzido directamente 

aos reservatórios de produto pronto a usar sem 

qualquer perca.

O tratamento em si por vácuo e pressão é exe‑
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Parceria em Angola ‑ Presença Fisica no Mercado
Depois de vários anos com vendas em Angola de vários produtos (Estru‑

turas em lamelado colado, pérgolas, Vedações, Postes para Electricidade 

e produtos para Agricultura) sem presença permanente neste mercado, 

a nossa empresa contará a partir de Outubro com escritórios próprios 

neste mercado.

Em parceria com a V.B.T. Angola, empresa da Vibeiras Portugal, do 

universo Mota ‑Engil, a Carmo disponibilizará de dois colaboradores 

técnico ‑comerciais que trabalharão a tempo inteiro o mercado Angolano 

a partir das instalações de Luanda.

A V.B.T., instalada em Luanda há algum tempo, conceder ‑nos ‑á apoio 

administrativo, logístico, de armazenamento e montagem sempre que 

necessário. 

Ainda em Outubro uma comitiva da nossa sede em Lisboa integrada pelo 

nosso director de exportação e pelo nosso presidente do Conselho de 

Administração, deslocar ‑se ‑ão a Luanda para a inauguração da nossa 

nova delegação e também para a participação em reuniões e simpósios 

com clientes.

A Carmo em parceria com a V.B.T. e ainda a Laurus (Mobiliário Urbano) e 

a Indal (Iluminações) estarão presentes na Feira Constrói Angola onde aco‑

lherão os seus clientes e apresentarão a sua vasta gama de produtos.

Artigo no Jornal Finantial Times sobre Gripple – Parceira da Carmo
Como já é do conhecimento geral a Carmo é parceira 

e sócia da Gripple – empresa de Sheffield – UK –pio‑

neira e líder no mercado dos tensores de arames de‑

senvolvidos para um vasto âmbito de aplicações, entre 

eles no mercado agrícola e da construção civil.

A Gripple tem vindo , como temos noticiado nas 

nossas últimas newsletters, a ganhar um relevo na 

economia britânica e europeia digna de uma verda‑

deira empresa modelo!

Esta empresa tem vindo a ser premiada sucessiva‑

mente pela família real com o prémio “Queens Award” 

e a ter cada vez mais destaque na comunicação social 

Britânica.

Desta vez foi no prestigiado Finantial Times, em 

que é relatado e evidenciado a veia criativa desta 

empresa: “Welcome to the madhouse” é assim que 

começa a entrevista dada por Sir Hugh Facey (funda‑

dor da Gripple) ao FT. Neste artigo é dado ênfase à própria organização 

da empresa que está feita para dar especial enfoque ao departamento de 

inovação. Existe uma sala da inovação especialmente pensada para dar 

azo à imaginação!

A Gripple acredita que os trabalhadores são mais motivados se sentirem 

que estão a trabalhar para eles próprios, desta maneira desde 1992 que a 

empresa deu aos trabalhadores a hipótese de comprarem acções da Gripple. 

Este investimento além de ter dado resultados ao nível da produtividade, 

deu também grandes resultados nas poupanças dos trabalhadores que tem 

agora acções mais valorizadas.

Aconselhamos a todos a lerem esta noticia no site da Carmo:

http://www.carmo.com/noticias_eventos.php?page=58&id=22


