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BUREAUX FLOTTANTS
NOVA SEDE DA CARMO FRANCE EM BORDEUS!

 n.º 34 Setembro 2016 – Gratuito | Anual

NESTA EDIÇÃO

Foi há 3 anos que iniciámos a aventura de nos 

“atrevermos” a lançarmo ‑nos no estudo e desen‑

volvimento de um edifício de escritórios no centro 

de Bordéus e… Flutuante!

O nosso presidente confrontado com o crescimento 

das empresas Carmo France Agriculture e Carmo France 

Structures em Bois e a necessidade de encontrarmos 

novo espaço, imaginou uma estrutura em madeira 

flutuante, solução e projeto da Carmo. Conhecendo 

o desenvolvimento que o Presidente da Câmara de 

Bordéus , M. Alain Jupet, estava a planear para a zona 

dos “Bassins à Flot”, dirigimo ‑nos ao Maire que logo 

apadrinhou o nosso sonho.

O projeto está concluído e aprovado. Tem 3 anda‑

res. Prevê ‑se o início da construção do Flutuador 

(barcaça) para Julho e a inauguração para o verão 

de 2017.

(Mais informações na próxima newsletter).
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NOVA LINHA DE MOBILIÁRIO URBANO

A Carmo é bastante conhecida pela sua 

gama de mobiliário urbano (rústico).

Existem inúmeros parques e jardins pelo país 

inteiro em que todo o mobiliário (mesas de 

piquenique, papeleiras, placards informativos, 

bancos, etc) é da Carmo.

Este mobiliário tem de facto uma enorme 

notoriedade e continua a ter uma enorme 

procura pelos nossos clientes. Por este facto,  

esta nossa gama continua intocável.

No entanto, na Carmo “parar é morrer”, e 

sentimos necessidade de inovar, de mostrar 

aos nossos clientes uma nova faceta, mais 

moderna, mais leve, mais dinâmica e sobre‑

tudo mais “urbana”.

Nesse sentido lançámos em Maio deste ano 

uma nova linha de mobiliário urbano com 

um design moderno, muito diferente da 

gama que inicialmente fabricamos, em que 

à parte de madeira tratada, juntámos mais 

alguns materiais!

O resultado está à vista de todos e esperamos 

que o nosso entusiasmo vá de encontro às 

expectativas dos nossos clientes!

NOVA LINHA DE MOBILIÁRIO DE JARDIM

Com recurso a designers da nossa equipa e outros contratados em out‑

soursing desenvolvemos uma inédita linha de mobiliário de Jardim.

Com design muito moderno e atractivo este conjunto de soluções (sofás, 

cadeiras, espreguiçadeiras, mesas de apoio, mesas e cadeirões de refeição, 

floreiras, etc) são fabricados em madeira de casquinha de 1ª  qualidade 

proveniente da Finlândia. Previamente tratadas em alta pressão com côr 

castanha, são produzidos nas nossas carpintarias.

Agora poderá deixar o mobiliário de exterior todo o ano ao ar livre sem 

perigo de degradação biológica.

Só terá o trabalho de arrumar as almofadas!

Os Passadiços do Paiva, executados pela Carmo já são considerados, a 

nível mundial, um projeto inovador, e o prémio «World Travel Awards» 

(considerados os «óscares do turismo») confirma isso mesmo.

Os passadiços de Paiva continuam a somar distinções (Unesco), prémios 

(Worldtravelawards) e menção junto de órgãos de comunicação social 

internacional de prestigio:

The guardian: http://www.theguardian.com/travel/picture/2016/may/12/

world ‑view ‑a ‑walk ‑in ‑the ‑park ‑arouca ‑portugal

Archdaily: http://www.archdaily.com/787149/paiva ‑walkways ‑trimetrica

World Travel Awards: http://www.worldtravelawards.com/vote ‑for‑

‑municipal ‑de ‑arouca ‑europes ‑leading ‑tourism ‑development ‑project ‑2016

A fabulosa viagem ao longo dos Passadiços do Paiva traduz ‑se numa 

verdadeira surpresa, com oito quilómetros de natureza em estado puro.

De factos as imagens não deixam ninguém indiferentes e é impossível não 

pensar nas dificuldades construtivas que a Carmo teve de ultrapassar para 

construir este passadiço junto a escarpas e a lugares nunca antes desbra‑

vados pelos homens.

Os órgãos de comunicação irão continuar certamente a falar desta obra 

tão espetacular e que tanta honra nos dá fazer parte dela.

PASSADIÇOS DO PAIVA VENCEM «ÓSCARES DO TURISMO»  
COMO PROJETO MAIS INOVADOR DA EUROPA
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RESTAURANTE PESTANA ALVOR

RESTAURANTES E APOIOS DE PRAIA

O Grupo Pestana é amplamente conhecido por ter vindo a investir ao 

longo das últimas décadas de forma estruturada e sustentada no sector da 

hotelaria e turismo, tendo ‑se consolidado como a principal cadeia hoteleira 

portuguesas e ao nível de muitas grandes cadeias mundiais – “Pestana 

Hotels & Resorts”.

Assim sendo, e procurando como sempre proporcionar um serviço de 

qualidade e de excelência, tem à sua disposição a partir deste Verão um 

novo restaurante de praia com a assinatura da CARMO, tendo como 

imagem de fundo a Praia do Alvor.

A implantação de toda a estrutura, bem como a utilização da madeira 

tratada em autoclave de primeira qualidade como principal elemento cons‑

trutivo, facilita a integração do edifício na paisagem, mantendo um ambiente 

extremamente natural. Em simultâneo, permite garantir a resistência e 

durabilidade necessárias para uma estrutura exposta a um ambiente hostil 

como é o caso do ambiente marítimo.

Posto isto, esperemos que o edifício se torne numa imagem de marca de 

uma das praias que mais turistas atrai no Algarve.

A Carmo Estruturas em Madeira tem há vários anos vindo a ser sele‑

cionada como empresa de referencia na construção de edifícios junto 

à costa portuguesa, nomeadamente ao nível dos apoios de praia e 

restaurantes.

O facto das nossas construções serem em grande parte em madeira, 

confere ao edifício uma garantia de longevidade e manutenção reduzida, 

dado o fantástico comportamento da madeira junto ao ambiente marítimo, 

extremamente agressivo.

Para além deste facto, a rapidez de execução, a beleza da construção em 

madeira, a garantia de qualidade da construção da Carmo são outros dos 

benefícios que destacamos e que levam a que os nossos clientes optem 

por uma solução Carmo.

Destacamos alguns apoios de praia executados este ano:

• Praia da Luz  – Lagos

• Pestana – Alvor – Portimão



04

OBRAS EM ÁFRICA

A “Carmo Estruturas”, empresa do grupo “CARMO” teve 

a honra de ser escolhida pelos prestigiados Hotéis Shera‑

ton e Club Med para colaborar no projecto e construção 

de duas novas unidades de luxo em África.

Agradecendo a confiança depositada, desde logo colo‑

cámos à disposição dos arquitectos encarregados dos 

projectos os nossos conhecimentos em engenharia da 

construção em madeira, nas suas diversas facetas.

O novo Sheraton, implantado num terreno de 12 ha, 

na Ponta das Alamadies, será um hotel de excelência, 

resultante do equilíbrio entre património e modernidade 

com 247 quartos e suites, cuja inauguração está prevista 

para 2017.

Sem cedências na vertente ecológica e nos princípios 

ambientais, a “CARMO” contribuirá definitivamente para 

uma melhoria definitiva destas condições na zona.

O novo Club Med, baptizado “Saraba”, começará a ser 

construído em 2017, e, segundo o protocolo de acordo 

celebrado, representa um investimento superior a 41.3 

biliões de FCfa (63 milhões de Euros). Serão construídos 

350 quartos gerando 1 000 empregos, donde 400 directos.

Neste empreendimento além fronteiras, será previligiada 

não só a construção em madeira mas também a sua 

utilização em toda a envolvente paisagística, nomeada‑

mente passadiços, delimitação de caminhos, sinalética e 

mobiliário urbano.

Sentimo ‑nos honrados em poder contribuir para soluções 

mais ecológicas e amigas do ambiente.
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No âmbito da nossa aposta em mercados de exportação coube à CARMO 

o desenvolvimento da solução e instalação de Alpendres, Pérgulas e guardas 

em Madeira Tratada para o Hotel Fazenda Cahombe em Angola. 

Situado em Cacuso na província do Kwanza Norte, cuja capital é N´Dala‑

tando é nas margens do Rio Lucala que podemos encontrar este projeto 

hoteleiro que conta já com diversas infraestruturas desenvolvidas tais como 

Pista de Aviação, Aeródromo, Restaurante e Chalets. 

Integrado numa fazenda agrícola em pleno funcionamento podemos admirar 

a imensidão e tranquilidade da paisagem Africana a hospitalidade das suas 

gentes e agora também as belas estruturas CARMO Wood. 

Mais um exemplo da capacidade da CARMO para desenvolver soluções 

e se afirmar em mercados longínquos e da enorme adaptabilidade dos 

nossos produtos. 

HOTEL CAHOMBE ANGOLA

OBRA JUMBO

A Carmo efectuou no passado mês de Fevereiro a maior construção 

nacional em madeira, para edifícios de grande distribuição.

Trata ‑se do novo Jumbo de Sintra, onde toda a estrutura de cobertura 

foi executada em madeira lamelada colada, com uma área de 10.000 m2.

Quem julgava que nos Hipermercados não se dava importância à estética 

estava engando! As imagens falam por si.
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O Banco Mundial anunciou que iria conceder 5 biliões de dólares em ajuda 

a África para que o Continente possa optimizar o seu potencial eléctrico.

Território em pleno desenvolvimento, a África sofre de grandes lacunas 

em electrificação, o que trava o seu desenvolvimento. 15% da população 

mundial vive em solo africano, mas essa população consome apenas 3% da 

electricidade no mundo. A falta de recursos e infraestruturas fez com que 

os organismos públicos e algumas empresas estrangeiras se unissem para 

dar condições a África de se desenvolver. Continente jovem e rico em re‑

cursos naturais a sua taxa de electrificação é muito inferior aos 50%, sendo 

que, nas zonas rurais, menos de 10% dos seus 600 milhões de habitantes 

têm acesso à electricidade.

A “Carmo” faz parte das empresas que contribuem para que a electricidade 

chegue às populações rurais, ao ser preferida para o fornecimento de postes 

em madeira tratada, cujas vantagens foram há muito tempo reconhecidas 

pelos diversos  operadores em diferentes países africanos.

Entre as principais vantagens podemos salientar:

•  REDUÇÃO DE CUSTOS na construção das linhas AÉREAS devido à 

facilidade de transporte e implantação em zonas inóspitas. O poste de 

madeira pesa em torno de 70% menos do que um poste de betão e o 

seu manuseio pode ser efectuado sem equipamento especial ou cuidados 

maiores. As estruturas com postes de madeira tratada necessitam de um 

número inferior de acessórios proporcionando economia.

•  ECOLÓGICO por ser um produto renovável, proveniente de matas sus‑

tentáveis. Dados demonstram que para a produção de um poste de ma‑

deira tratada, são consumidos cerca de 1 056 Kcal contra as 550 000 Kcal  

necessárias ao fabrico de um poste de cimento, que para além disso consome 

componentes não renováveis (ferro e cimento).

•  DESEMPENHO ELÉCTRICO, pois a madeira, ao possuir baixa conductibi‑

lidade térmica e elétrica, contribui para a redução dos riscos de acidentes 

e desligamentos por fugas ou descargas eléctricas. Segundo relatórios de 

diversos operadores conclui ‑se que o número de desligamentos e cortes 

utilizando estruturas em postes de madeira tratada é inferior ao verifi‑

cado em estruturas metálicas ou de betão. O nível básico de impulso da 

madeira é de 400 Kv o que lhe confere ser 6 vezes melhor isolante do 

que o postes de cimento.

Pelo acima exposto se compreende a preferência dada aos postes em 

madeira tratada pelos operadores dos diferentes países africanos, e, pelos 

postes “CARMO”, que seguindo preceitos minuciosos de fabrico em todas 

as etapas garantem a esses agentes a utilização de um produto sério, topo 

de gama, preparado para resistir ao tempo nas mais difíceis condições de 

utilização como são as existentes em África.

Contribuimos definitivamente para que África deixa de ser a “Sociedade 

da Noite Eterna”.

ELECTRIFICAÇÃO RURAL EM ÁFRICA

Recepção de Postes destinados à Africa Central
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DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE NEGÓCIO DA GRANDE DISTRIBUIÇÃO

A nova área de negócio que acompanha a Grande Distribuição e as estâncias de madeira tem vindo ao longo do ano a alargar o seu leque de produtos, 

na sequência da estratégia de oferecer aos nossos clientes o maior leque de produtos de qualidade aos melhores preços.

Os nossos clientes podem assim encomendar produtos de diversas variedades, optimizando e beneficiando os investimentos em stocks e centros de logística.

Na sequência desta estratégia a Carmo lançou na sua oferta dois novos produtos:

Madeiras Termo Modificadas

Esta tecnologia de transformação de madeira já está há algum tempo em 

utilização no mercado mundial com bons desempenhos permitindo maior 

dureza e conferindo uma côr castanha ‑carvalho, sem recurso à utilização 

de produtos químicos. 

As madeiras Termo modificadas apesar de perderem parte da sua resistência 

mecânica, e por este facto não servirem para elementos estruturais, têm 

maior estabilidade dimensional pelo que aplicados em Decks e Forros têm 

benefícios estéticos e de conservação.

A Carmo distribui esta madeira com o selo de garantia Termowood®, o 

que certifica que estamos a distribuir madeiras termo modificadas dentro 

das melhores normas de produção mundiais.

Temos stocks permanentes de madeiras termo modificada para decks e 

forros.

Gostaríamos de destacar a obra executada pela Carmo Estruturas com uma 

utilização de Decks termo modificados numa área de mais de 2.000 m2.

Fichas dos perfis.Forro em madeira Termo Modificada.

Forro Madeiras Pinho Silvestre

Ampliamos a nossa oferta ainda neste sector com madeiras tratadas em 

autoclave de cor standard ou castanha para cladding (vulgo forro).

Dispomos de 3 perfis que estão identificados com os que têm maior procura 

nos nossos principais mercados de actuação.

A CIDADE DO FUTEBOL

A Federação Portuguesa de Futebol inaugurou a “Cidade do Fu‑

tebol” no Jamor onde os vários escalões da Seleção Nacional de 

futebol treinarão e preparação as suas competições.

A CARMO esteve também associada a este projeto tendo apoiado 

o Arq.º Tomás Salgado na conceção do passadiço de acesso ao 

campo de treinos bem como na sua execução. O passadiço, so‑

brelevado do solo,  foi integralmente executado com madeiras 

de Pinho Silvestre tratado em Autoclave com o inovador aditivo 

CelBronze Gold AC que dá à madeira um tom castanho aliando 

a beleza à longevidade do tradicional tratamento em autoclave.

É caso para dizer que a CARMO esteve presente no inicio da 

caminhada que nos levou à conquista do Campeonato da Europa!!!

Infinitas soluções CARMO!!!
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TRATAMENTO EM AUTOCLAVE  
COR CASTANHA

Na constante procura pela inovação de produto, e de maneira a ir de 

encontro às necessidades de mercado, a Carmo pode atualmente tratar 

as suas madeiras com cor castanha.

Todas as garantias dadas pelo tratamento em autoclave de alta pressão 

de cor standard estão asseguradas, nomeadamente a garantia contra o 

apodrecimento prematuro das madeiras durante um período de 20 anos.

A CARMO, com vista a optimizar o tempo de secagem dos vários tipos de 

aparas que produz (aparas para cavalos, Carmo Premiun e linha branca, e tam‑

bém para os aviários), para uma melhoria, e redução do prazo de entrega aos 

seus clientes, procedeu a uma remodelação total da sua central de produção 

de aparas. Tal remodelação, cujo investimento ronda os 650.000,00€, permite 

à CARMO produzir a apara em continuo (produção da apara, secagem da 

mesma e sua embalagem/paletização) 24 sobre 24 horas.

NOVO SECADOR DE APARAS

CAMPING DECK

A CARMO sempre atenta às necessidades do mercado apostou no reforço da sua linha 

de produtos para o segmento de mercado dos Parques de Campismo.

Assim, e para que possa desfrutar ao máximo o Seu tempo de lazer e descanso, a 

CARMO criou a Linha Camping Deck com várias soluções de decks, guardas e pérgolas 

para aplicar nas zonas exteriores das Mobile Homes e Bungalows.

Estes equipamentos são executados com madeiras de Pinho Silvestre tratado em auto‑

clave e que estão ao abrigo da Garantia de 20 anos que a CARMO oferece ao mercado!!!

Infinitas soluções CARMO!!
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UMA NOVA PONTE CARMO EM LISBOA

Está a nascer em Lisboa mais uma ponte pedo‑

nal de design e concepção CARMO, desta vez 

sobre a avenida Santo Condestável em Chelas, 

no âmbito da construção do parque hortícola 

do Vale de Chelas.

A ponte encontra ‑se em fase de fabrico nas nos‑

sas instalações, estando prevista a sua montagem 

no local em Setembro de 2016.

A ponte terá um comprimento de 80 m, dividido 

por 3 troços de aproximadamente 27 m, apoiado 

sobre 5 suportes em madeira, 2 nas extremidades 

(sobre os muros de suporte) e 3 apoios intermé‑

dios (sendo um deles no lancil central da avenida). 

As vigas principais da ponte são em forma de arco, 

com uma curva muito suave garantindo assim a 

utilização por todos sem exceção.

Na ponte serão usados 150 m3 de madeira de 

pinho tratado em autoclave, 1800 kg de ferragens 

e aproximadamente 25000 acessórios de ligação.

Na sapata central está ainda prevista a montagem 

de rails de protecção da Carmo, contra eventuais 

colisões dos veículos que circulam na avenida.

Brevemente mais uma ponte com a assinatura 

Carmo em Lisboa!

... a maneira mais rápida e fácil de trabalhar c/ Arames Móveis.... 

A nossa representada Gripple Ltd acaba de lançar um novo 

sistema de tensores que permitem trabalhar de forma inde‑

pendente os arames de vegetação em aramações de vinha.

O sistema VIT S trabalha diretamente nos postes de cabeceira 

da estrutura de aramação quer sejam de Madeira ou Metal, 

permitindo substituir as pouco fiáveis correntes e ganchos 

metálicos.

Devido ao seu design o Vit S permite trabalhar os arames 

duplos de forma independente ou ambos simultaneamente, 

bem como, baixar totalmente os arames na altura da poda 

facilitando essa e outras operações culturais (Pré Poda e Poda, 

Desfolha, Esladroamento, etc). 

GRIPPLE VIT S

Pinho marítimo – nome cientifico PINUS 

PINASTER

De forma a completar a gama de produtos CARMO, 

e visando o mercado de revendedores nacionais 

de madeiras e derivados, a CARMO apresenta a 

sua mais recente gama de soalho interior maciço, 

soalho em madeira de Pinho Pinaster, produto 100% 

natural com certificado PEFC. 

Resvestimento de solo com elevada robustez, 

destaca ‑se a sua qualidade de acabamento e largura 

das tabuas em 155MM e 170MM com 21MM de 

espessura e macheado nos quatro lados para uma 

melhor instalação e acabamento final.

O soalho interior CARMO esta pronto a receber 

o acabamento com verniz ou oleo/cera. 

NOVA GAMA – SOALHO INTERIOR CARMO
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A CARMO, como líder do segmento de mercado das vedações em geral e 

nas metálicas em particular, esteve presente em diversas obras de dimensão 

quer tenham sido centros escolares, unidades industriais ou hoteleiras!!

Disponibilizamos ao mercado vários tipos de painéis, chapas e redes metá‑

licas tanto nas suas dimensões, espessura dos arames, malha e cores para 

aplicações tão diversas como delimitação de perímetro das instalações, 

campos de jogos, equipamentos de lazer, etc!!

Em complemento às vedações oferecemos todo o tipo de portões, quer 

sejam de abrir ou correr, em painel, paliçada ou chapa metálica nos quais 

poderemos aplicar mecanismos variados para apoio ao seu funcionamento.

Infinitas soluções CARMO!!

OBRAS – VEDAÇÕES METÁLICAS

Foi assinado durante o mês de Junho, um protocolo para 

a distribuição em exclusividade do produto clavaestacas 

pela Carmo.

Como sabemos o trabalho de aplicação / instalação de 

postes e tutores aquando da sua cravação no solo é de 

uma grande exigência física. A máquina clavaestacas surge 

no mercado exactamente como uma grande solução a 

este problema.

Montadores de vinhas / olivais e vedações bem como, 

aplicadores de tutores para arvores terão a sua vida muito 

facilitada com a utilização desta máquina, optimizando 

ao máximo o esforço físico com grandes benefícios de 

produtividade.

CLAVA ESTACAS
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A organização Internacional da Vinha e do Vinho 

(OIV) coloca Espanha como o País com maior superfí‑

cie de cultivo de Vitis Vinifera com aproximadamente 

1,02 Milhões de Hectares. 

Certamente que grande parte desta área vitícola 

conta já com materiais CARMO já que estamos 

presentes no mercado desde 1980. 

Mais recentemente fomos a empresa escolhida 

pelo conhecido Grupo Vitivinícola Ramon Bilbao 

como parceiros para o fornecimento de materiais 

e a instalação propriamente dita de aramação em 

50ha de vinha nova na reconhecida região de branco 

“Verdejo” D.O RUEDA. 

Demonstra se assim a capacidade da CARMO para 

abraçar projetos agrícolas chave na mão além fron‑

teiras e a mais valia para os nossos clientes que há 

muitos anos trabalham com os nossos materiais e po‑

dem agora contar também com o nosso Know How 

na instalação de estruturas de condução de plantas. 

MONTAGENS EM ESPANHA

As aparas de madeira Carmo são um produto já 

há algum tempo presente com sucesso no mer‑

cado equestre.

Foi durante o ano de 2015/2016 que se fecharam 

parcerias importantes com os maiores produtores 

nacionais de aves (Patos / Pintos / Perus) cujos 

benefícios em produtividade se tornaram evidentes.

As Aparas em Pinho da Carmo, com os seus 

requisitos de qualidade exigentes e sanidade ga‑

rantida, têm um controlo estrito nas dimensões 

e humidade o que gera grandes benefícios para a 

saúde e desenvolvimentos das aves.

APARAS PARA AVICULTURA

VEDAÇÕES DE PARQUES FOTOVOLTAICOS EM FRANÇA

A CARMO entrou no mercado Francês na área das vedações. 

Negócio firmado com uma filial francesa de uma empresa portuguesa da 

especialidade, permitiu‑nos a execução de vedações em 5 parques fotovoltaicos, 

totalizando uma extensão de 22.500 metros lineares.

Vedações em redes zincadas e plastificadas, fixadas em madeiras torneadas 

CARMO e postes metálicos plastificados, respectivamente. 

Mais recentemente a nossa empresa assinou contracto para fornecimento e 

montagem de 68.000 metros de vedações para parques de produção de energia 

solar, desta feita como fornecedor de uma das maiores empresas de construção 

e obras publicas francesa.
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No âmbito do regulamento 

(UE) Nº 305/2011 do Parla‑

mento Europeu, que estabe‑

lece condições harmonizadas 

para a utilização dos produ‑

tos em madeira destinados 

à construção de estruturas, 

incluindo os postes em ma‑

deira tratada em autoclave 

sob vácuo e pressão para a 

condução de linhas aéreas 

de telefone e/ou eléctricas, 

a marcação CE é obrigatória.

A selectiva Norma Europeia 

EN 14 229/2010 impõe minu‑

ciosos padrões de controle 

da fabricação que vão desde 

a selecção das florestas fornecedoras da matéria prima até à impregnação 

em autoclave, com produtos químicos de ultima geração, homologados, 

e passando pelo corte, preceitos de recepção em fábrica, descasque, 

secagem e fabrico dos postes 

em branco.

Pretende a Norma garantir 

a segurança e a conformi‑

dade dos postes em madeira 

tratada para as utilizações 

estruturais  def inidas, sem 

riscos para os montadores 

e utilizadores.

Na “CARMO”, damos muita 

importância à segurança e 

às melhores garantias de 

utilização, por isso somos 

pioneiros na implementação 

dos preceitos exigidos pela 

marcação CE (Norma EN 

14 229).

Exija que os postes em madeira tratada para a condução de cabos em 

linhas aéreas ou outras obras de estruturas tenham marcação CE.  

É obrigatório.

MARCAÇÃO CE PARA POSTES CARMO DE CONDUÇÃO DE LINHAS AÉREAS

Com o lançamento da nova linha de mobiliário 

urbano e de jardim surgiu a necessidade de criar‑

mos um novo catálogo onde agregámos várias 

áreas de negócio: mobiliário urbano, mobiliário de 

jardim, equipamentos de lansdcaping e vedações 

de segurança e perímetro.

Este catalogo tem o objectivo de ser mais pratico 

e de estar organizado de maneira a que os vários 

profissionais a quem se dirige (camaras municipais, 

hotéis, empreendimentos turísticos, particulares, 

arquitectos paisagistas, construtores de jardins e 

empresas de construção civil) tenham a informação 

mais esquematizada e com a informação técnica 

disponibilizada.

O catálogo foi distribuído aos principais prescrito‑

res e está disponível para download no site www.

carmo.com.

NOVO CATÁLOGO LANDSCAPING

Para a preservação de madeiras em contacto com o solo existem 3 tipos 

de produtos utilizados no mundo atual:

O óleo de creosote – produto de destilação do alcatrão de coque.

Os sais metálicos C.C.A. à base de cobre de crómio e arsénico.

Os produtos com base no cobre adicionado de biocidas orgânicos, amónias 

quaternárias e ou Azoles.

Atualmente o 1º está restringido a algumas poucas aplicações, como os 

postes para linhas elétricas ou travessas de caminho ‑de ‑ferro.

O 2º está proibido na Europa Comunitária.

O 3º constitui a família que tem atualmente maior utilização na Europa.

Estes últimos vão já na sua quinta geração e alguns apresentam eficácias 

próximas dos dois primeiros.

SIMPLES NOÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS – PRODUTOS DE TRATAMENTO I
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Foi iniciado no fim de 2015 o projeto de aquisição 

de novas perfilhadoras, tendo numa primeira fase 

consistido na execução de drafts de desenho de 

perfis e postes de cabeceira, estudos de mercado 

e concorrência, e definições do layout de sector 

fabril, projeto que estará finalizado no decurso 

do ano de 2016 e que ficará sediado em Oliveira 

de Frades.

Em 2016 será assim efetuado um grande investi‑

mento, muito importante na estratégia do 

grupo, que permitirá alargar a gama 

destes produtos para um conjunto 

completo que poderá satisfazer o 

mercado adequadamente. 

As tarefas já decorridas foram a 

definição dos principais objetivos 

e planeamento global, nomeada‑

mente no que respeita a espessuras 

dos postes a fabricar, tendo em conta 

o mercado, definição do tipo de furação, 

das linguetas e do perfil, cálculo dos custos 

de investimento, direto e indireto, timings para 

arranque do projeto e datas limite para início de 

produção, quais os mercados alvo para os novos 

produtos, e quais os novos mercados que serão 

potenciados face à nova gama, e definição das 

margens possíveis face aos novos produtos e 

retorno do investimento global. Tudo isto culmi‑

nou com a adjudicação das máquinas, trabalhos 

de preparação dos locais e de ampliação de zona 

de carga/descarga e armazenagem.

Este investimento permitirá um 

retorno do investimento (pay‑

‑back) muito positivo, e ganhos futuros muito 

avultados, passando a Carmo a ser mais uma 

referência neste subsector de produção de postes 

metálicos. Representa um investimento previsto 

de cerca de dois milhões, e como grandes objec‑

tivos configura ‑se o aumento Vendas para França 

/ Alemanha / Itália e Espanha.

O projeto permitirá projetar geometrias dife‑

rentes das existentes no mercado, ao mesmo 

tempo que possibilita estudar os revestimentos 

anti ‑corrosão, a resistência mecânica e o processo 

de fabrico, desenvolvimentos que serão efetuados 

em colaboração com o INEGI (Instituto de Enge‑

nharia Mecânica e Gestão Industrial).

Este investimento irá permitir introduzir 3 perfis 

com diferentes características, por relação aos 

que são produzidos atualmente. 

A parceria com o INEGI permite estudar novos 

sistemas de fixação (do arame das vinhas), em 

parceria com a Universidade do Porto (ela‑

boração dos desenhos técnicos), como 

linguetes exteriores para substituição 

ou complemento dos furos atuais. 

Estes sistemas visam facilitar e au‑

tomatizar a poda e a vindima.

Vinha e Olival são as principais 

culturas beneficiárias destes de‑

senvolvimentos, mas também são 

utilizados nas fruticultura e estruturas 

para cultura de bagas.

Para este desenvolvimento foi ainda elabo‑

rado um projeto  – Portugal 2020, no âmbito do 

campo da inovação, o que nos permitirá alavancar 

o investimento, e potenciar os ganhos futuros.

NOVO INVESTIMENTO MÁQUINA PERFILADORA

Devido ao grande aumento de negócio não só 

a nível de vendas mas também novas áreas de 

negócio e novos produtos a Carmo teve de 

aumentar a sua equipa comercial e marketing.

O nosso objetivo foi dar respostas aos clientes 

mais rápidamente e também por em prática o 

chamado “lead generation”, ou seja, a marcação 

de reuniões a targets previamente definidos à 

equipa comercial, que muitas vezes não consegue 

fazer este trabalho de prospeção.

Esta aposta tem dado frutos e desta forma con‑

seguimos dar resposta às inúmeras solicitações 

que os novos mercados geraram, e também criar 

novas oportunidades de negócio!

Também o comércio on ‑line despoletou a ne‑

cessidade de acompanhamento vindo ‑se juntar 

trabalhos de telemarketing e de upgrading 

constante dos sites.

O recurso a “Adwords” e outros tipos de publi‑

cidade on ‑line são executados com o objectivo 

de melhorarmos o nosso SEO (optimização nos 

motores de busca)

A nível da participação em exposições interna‑

cionais, aumentámos a nossa presença em novos 

certames espalhados por vários países.

Também dedicamos grande esforço à literatura 

comercial em várias línguas (português, espanhol, 

italiano, francês, alemão e inglês).

REFORÇO DA EQUIPA COMERCIAL E MARKETING
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Helena Ramos
Olá, sou a Helena Ramos tenho 38 anos e resido na Moita.
Devido a alguns obstáculos da vida, deixei inacabado o curso de “Gestão da Distribuição e Logistica”.
O meu percurso profissional começou no Dep. Recursos Humanos à cerca de 16 anos na empresa “ AMAL Construções 
Metálicas, S.A .
Ao longo destes anos estive ligada a empresas de Metalomecânica; Automação /Robótica e Distribuição Alimentar desempenhado 
sempre funções no Dep. Financeiro / Rec. Humanos.
Em Maio de 2013, decidi abrir uma loja no Barreiro de compra & venda de artigos de Criança semi novos.
A oportunidade de integrar no grupo Carmo apareceu no final de 2014, para fazer uma baixa médica, aceitei de bom agrado 
este desafio.
Uma vez que era só para um mês fechei a loja para férias... até hoje!!!
Agradeço a oportunidade e confiança que depositaram em mim!

Luís Viegas Mendonça
Luís Viegas Mendonça, escreve o seguinte:

“Sou engenheiro Civil e iniciei o meu percurso profissional em 1982, na Metal Engineering SARL, na área das estruturas me‑
tálicas, sendo a minha primeira obra a remodelação da Casa dos Bicos, em Lisboa. Durante os últimos trinta e dois anos dirigi 
cerca de 15 obras de construção de edifícios, projetei cerca de 900 estruturas e elaborei mais de 400 relatórios de inspeção ou 
peritagem. Fui diretor geral de algumas empresas e professor universitário nalgumas faculdades. Organizei cursos de especiali‑
zação, pós ‑graduações e MBAS em várias universidades, tais como a Universidade Lusíada, a Universidade Católica ou a ESAI.”

Diz ainda que foi com entusiasmo que aceitou o desafio de se juntar à nossa equipa.
O Eng. Viegas Mendonça dedica os  tempos livres à fotografia e à prática do ténis. E sempre que possível aproveita para viajar.

Fernando Ferreira
O Fernando Ferreira integrou recentemente a nossa equipa. Nasceu em Viseu, Alcafache, tem 41 anos, reside em Lisboa e 
recentemente foi pai de uma menina, “um dos desafios mais estimulantes da sua vida” confessa. 
“A nível profissional, o meu percurso tem sido diverso, desde a área das telecomunicações, formação profissional, saúde, 
construção civil e energias renováveis e por último, não menos importante a área de logística e gestão de clientes. 
Sendo recente a minha integração na Carmo, ainda estou em fase de aprendizagem e adaptação, mas não foi difícil perceber o 
potencial que a empresa tem a nível nacional e internacional e por outro lado, o quanto esta experiência constitui uma opor‑
tunidade de crescimento numa nova área”, escreve o Fernando.
Apaixonado por fotografia e viagens, sempre que pode não perde a oportunidade de conhecer novas pessoas, paisagens e culturas.
Como voluntário na “Acreditar” (associação que se dedica ao apoio a crianças/pais que estão em tratamento oncológico nos 
hospitais) teve uma das experiências pessoais mais gratificantes.

Paulo Salgado
Também recente na empresa, é o Paulo que diz:

“Sou Paulo Salgado tenho 49 anos e sou originário de Cascais. a minha profissão é desenhador técnico e medidor orçamentista. 
Iniciei o meu percurso profissional como desenhador técnico, durante largos anos desempenhei essa função. 
A partir do ano 2011 devido á quebra no sector da construção civil, encontrei outro rumo profissional na área do turismo, 
como guia turístico. Regressei as origens, como preparador e medidor orçamentista. 
Em tempo de lazer os meus hoobies são, os desportos ligados á natureza, tais como corrida, Btt, caminhada e escalada. 
Espero que o meu contributo seja importante na continuidade do crescimento desta empresa.”

Benvindo Paulo!

NOVOS COLABORADORES
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Tatiana Carmo
A Tatiana  nasceu em lisboa. Iniciou a licenciatura de Sociologia na Universidade de Lisboa e no mesmo ano começou a trabalhar 
no Lidl. 
Escreveu o seguinte:

“A paixão pela comunicação levou ‑me a aceitar uma oportunidade na área de apoio ao cliente do Lidl, onde trabalhei durante 
três anos. Com a necessidade de dar um salto maior e de abraçar um novo desafio, foi ‑me dada a oportunidade de entrar na 
Carmo para o Departamento de Lazer&Segurança. Desde Outubro de 2015 que estou na Carmo e tem sido bastante gratificante 
a nível pessoal e profissional lidar com pessoas e situações diferentes diariamente.”

Nos tempos livres, gosta de ler, ir ao cinema e estar com a  família mas são os seus três cães que a ocupam grande parte dos 
seus dias de folga!!!

Benvinda Tatiana!

Vanessa Marques
“Tenho 26 anos, sou natural do Barreiro, com uma costela alentejana, mas vivo em Azeitão. Sou licenciada em Sociologia, pela 
Universidade de Lisboa, e foi o gosto pelas pessoas e sociedade que me levou a ingressar neste curso. Antes de começar a 
trabalhar no Grupo Carmo, trabalhei maioritariamente na área do atendimento ao público em Hipermercados e realizei um 
estágio em Recursos Humanos. Considero ‑me uma pessoa empenhada e que nunca desiste dos seus objetivos. Nos meus tempos 
livres, faço caminhadas na Serra da Arrábida, gosto de ler e de convívios.”

Benvinda ao nosso departamento de marketing!

Reys Sanchez
A nova colaboradora Reys Sanchez escreve o seguinte:

“Olá a todos! Há 16 anos que vivo em Lisboa mas ainda conservo o sotaque espanhol. Sou licenciada em Direito mas o meu 
percurso profissional tem ‑se desenvolvido sempre na área das vendas em diversas multinacionais. Chego à Carmo com um 
projecto muito aliciante e motivador que é aumentar a presença da empresa no mercado espanhol. Vai ser um grande desafio 
mas é uma honra integrar uma empresa que goza de tão boa reputação no mercado. Podem contar com que darei o meu melhor 
para ajudar à Carmo a atingir os seus objectivos de crescimento.
Nos meus tempos livres gosto de praticar yoga, cozinhar e viajar. Adoro as praias da costa Vicentina, os pasteis da nata e o 
café português.
Os meus agradecimentos a toda a equipa que me tem recebido com tanta simpatia desde o primeiro dia. Obrigada a todos!”

Benvinda à Carmo Reys!

Zita Flamino
A Zita, também recém ‑chegada, partilha:

“Sou Zita Flamino tenho 33 anos e sempre vivi em Pegões. 
Depois de 12 anos a trabalhar na área de Aprovisionamentos e Recursos Humanos, áreas das quais fui responsável vi a neces‑
sidade de abraçar um novo desafio, nesta sequência a A. Milne Carmo recebeu ‑me de modo a exercer funções em Pegões no 
âmbito de Recursos Humanos. 
Espero poder ser uma mais valia e valor acrescentado para esta empresa assim como enriquecer os meus conhecimentos 
profissionais.
Devo agradecer a toda a equipa o maravilhoso acolhimento que facilitou muito a minha integração nestas funções.”

Benvinda Zita!
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Desde 2007 que a Carmo vinha a desenvolver 
o  Pro jec to  para  o  Res t aurante  “Bar  
do Fundo”na Pra ia  Grande em S intra  
em  conjunto com o cliente. Com muitos  
avanços e recuos conseguimos no inicio  
do ano de 2014 avançar definitivamente 
com o Projecto.Esta Obra enquadra-se  
no POOC, Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Sintra - Sado e previa para a Praia 
Grande - Sintra, a construção de um Equi-
pamento com funções de Apoio de Praia  
do tipo II. A área de intervenção “ao fundo”  
da Praia Grande - Sintra. Dado às características 
do local, o equipamento está praticamente 
encostado à Falésia, que foi alvo também  
de intervenção para prevenir  a queda  
de rocha e também ao areal .  Uma das  
preocupações do cliente, assim como das 
entidades licenciadoras era efectivamente  
a proximidade com o mar, as tempestades  
e cheias no Inverno. Para minimizar ao míni-
mo possível esse impacto o Equipamento foi  
colocado a uma cota que reduz essa possibilidade 
e toda a estacaria (estrutura sobre-elevada) foi 
protegida por uma “saia” de madeira que impede 

EQUIPAMENTO E APOIO DE PRAIA NA PRAIA GRANDE - SINTRA

a entrada dos detritos vindos do mar. A solução 
arquitectónica proposta partiu de uma análise 
e reflexão das condicionantes do terreno  
e dos requisitos funcionais necessários para 
este tipo de construção e resulta num conjunto 
de diferentes volumes que se relacionam entre 
si através de estruturas de Decks, de modo  
a criarem um conjunto harmonioso .Toda 
a construção tem uma área bruta total  
de 189,05m2, distribuída pelos dois volumes 
(Restauração e Apoio de Praia). A implantação  
e o sistema construtivo favorecem a sua 
integração na paisagem sendo todo ele  

construído em madeira, tratada em autoclave. 
Foi opção neste projecto deixar a madeira 
com a sua tonalidade natural do tratamento 
em autoclave não tendo sido aplicado nenhuma 
velatura ou pintura.Esperemos que o edifí-
cio, claramente contextualizado, promova não  
só o próprio equipamento como também  
a imagem de qualidade da região 

Dentro de poucas semanas, haverá mais um bom motivo para fazer 
uma viagem a Arouca, pois a Carmo encontra-se em fase de conclusão  
da construção de um dos maiores e mais belos passadiços de madeira em 
Portugal. Acompanha a margem do rio Paiva entre a ponte de Espiunca  
e a praia do Areinho ao longo de mais de sete quilómetros, contando 
com paisagens naturais de rara beleza, algumas, mesmo nunca antes 
vistas pelo ser humano dada a inexistência de qualquer acesso. Embora 
sempre acima da cota das cheias, encontramos troços tão perto da água 
que se conseguem ver os peixes e outros a mais de 150m de altura onde 
se disfruta da panorâmica geral da paisagem envolvente. Trata-se de um 
passadiço integralmente em madeira maciça e lamelada colada de pinho 
tratado, com estrutura de estacaria por cravação ao solo e ancoragem 
à pedra, sendo necessários para a sua realização mais de 1.000 m3 
de madeira. Ao longo do seu percurso, conta com troços totalmente 
suspensos nas escarpas rochosas, possíveis de executar apenas com 
recurso a trabalhos suspensos realizados por alpinistas, bem como 
 ao esforço e empenho da equipa de mais de 40 trabalhadores que todos 
os dias acrescentam umas dezenas de metros para unir o trajeto entre  
a ponte de Espiunca e a praia do Areinho. Ficamos assim extremamente 
orgulhosos de efetuar esta construção e poder ter contribuído para  
o facto de passar a estar ao alcance de todos a possibilidade de apreciar 
tão bela paisagem.

PASSADIÇO RIO PAIVA - AROUCA

A CARMO NO CIMO DO MONT BLANC

O testemunho pessoal e emocionante de Ja‑

mes Vitrac colaborador da CARMO France 

quando subiu ao cume do Mont Blanc! 

Bom dia,

Pensei em todos vocês neste sábado, 7 

maio, vestindo as cores do Carmo no cume 

do Mont Blanc! (Foto em anexo – à minha 

esquerda o nosso guia Philippe Seigné e à mi‑

nha direita o meu amigo Bernard Lemarois).

Partimos às 2:40 da manhã do refúgio do 

“Grands Mulet” (3 050m) subimos até ao 

refúgio Vallot (4 300m). Para atravessar a 

parte final “l’arrête des Bosses” tivemos que 

colocar os skis às costas nas nossas mochi‑

las. 500 metros de desníveis fatigantes de 

tirar o folego até a nossa chegada ao tecto 

da nossa velha Europa às 9:40 am (a 4 810m).

Foi de skis que mergulhámos pelas encostas 

vertiginosas do lado norte do Mont Blanc, 

para alcançar o “Grand Plateau” e o “Petit 

Plateau”, passando sob ameaçadores blocos 

de gelo glaciares. O intenso prazer da des‑

cida em paisagens grandiosas, alternando 

com neve, gelo e rochas ...

NOVA IMAGEM CARMO WOOD

Certamente que já terá reparado que a Carmo mudou a sua imagem.

Tem agora uma cor mais leve e uma nova assinatura, Carmo 

WOOD.

Pois bem, esta alteração prendeu ‑se com o objectivo claro de apos‑

tar cada vez mais no futuro da Fileira Florestal e de ao mesmo tempo 

dar uma imagem aos novos valores da empresa, uma empresa mais 

dinâmica e inovadora que busca constantemente novas soluções e 

produtos por forma a dinamizar a nossa gama de produtos e dar 

resposta às necessidades dos nossos clientes.

No entanto, nem tudo mudou e os valores originais que nos deram a 

identidade continuam lá, solidez, segurança, confiança, credibilidade.


