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Primeiro Cliente em França M. Benoit 

Em novembro de 1980 durante a 
exposição de Montpellier, Mr. Benoit, 
muito ao estilo “Vielle France”, 
visitou-nos e interessou-se pelos 
postes Carmo para estruturas de 
suporte de vinha e pomar.  [3]
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Nesta rubrica damos nota das novas admissões para o nosso quadro, os nossos 
colaboradores são a nossa maior força e é com muito orgulho que escrevemos sobre eles 
em todas as publicações da Newsletter.
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Já lá vão 40 anos desde que a Carmo Wood 
expôs pela primeira vez em França na feira 
de Montpellier que ainda hoje é a mais 
importante a nível global no mundo de 
vitivinicultura. 

Em novembro de 1980 durante a exposição 
este Mr. Benoit, muito ao estilo “Vielle 
France”, visitou-nos e interessou-se pelos 
postes Carmo para estruturas de suporte 
de vinha e pomar. 

Primeiro Cliente em França M. Benoit

Empresário da região Provence com grandes plantações de 
vinha e adega e pomares na região de Bouches-du-Rhône  
apressou-se a visitar as nossas primeiras instalações em 
Pegões Portugal onde se encontrou com o gerente Jorge 
Milne e Carmo que tinha recentemente regressado do su-
pracitado certame. 
Após analises de resistência mecânica, analises de qualida-
de de tratamento autoclave alta pressão o Sr. Benoit decidiu 
“aventurar-se” e comprou quatro semirreboques de postes 
para os seus pomares e vinhas. 
Dizemos aventurou-se porque então a madeira de pinho 

tratada era totalmente desconhecida no meio agrícola em 
França e o Mr. Benoit para além do seu saber e “faro de 
empresário” apostou num produto totalmente inovador. 
Na fotografia pode ver-se o Mr. Benoit de 82 anos de ida-
de, o seu filho que agora gere os negócios e Jorge Milne e 
Carmo durante a última exposição do SITEVI – Montpellier, 
França 2019. 
O Mr. Benoit ficou tão positivamente impressionado com 
o produto adquirido que todos os anos não passa sem vir 
apresentar os seus agradecimentos e claro encomendar 
mais algum produto pois a exploração não para de crescer. 

Covid-19  
gravidade máxima de saúde e problema económico

MR. BENOIT DE 82 ANOS, O SEU FILHO E JORGE MILNE E CARMO 
DURANTE A ÚLTIMA EXPOSIÇÃO DO SITEVI – MONTPELLIER, 
FRANÇA 2019

2020 chegou com uma grande surpresa para a maior parte 
de nós, uma pandemia que alastrou mundo fora sem pre-
cedentes na nossa época. 
A Carmo Wood foi das primeiras empresas a pôr em prática 
o seu plano de contingência de forma a proteger ao máximo 
os seus Colaboradores, Clientes e Fornecedores, seguindo 
as diretivas do governo e impondo regras de higiene, distan-
ciamento, trabalho de casa, confinamento que tem até hoje 
permitido que não tenhamos tido qualquer caso de testes 
positivo no seio dos nossos 400 colaboradores. 
A administração na pessoa do seu presidente Jorge Milne 
e Carmo muito agradece a colaboração de todos que têm 
tornado possível que tenhamos continuado a laborar de 

igual forma na produção e obras embora com dificuldades 
nalguns setores da empresa que tentaremos recuperar num 
futuro próximo. 
Somos uma empresa global com necessidade de grande 
movimentação dentro do país e sobretudo fora e a proi-
bição da mobilidade e impossibilidade de participação em 
certames, afeta-nos muito, mas com pensamento positivo 
em breve passará.
Os cuidados de gestão conservadores no que diz respeito 
a capacidade financeira, solidez, diversificação de mercado 
e grande confiança dos e para com os nossos parceiros fa-
zem-nos sentir tranquilos embora atentos aos novos tem-
pos que aí virão. 
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Mais tarde outras linhas de pensamento fizeram com que 
os equipamentos evoluíssem para sistemas policromáticos e 
fabricados de variadíssimos materiais combinados – plástico, 
madeira, aço, fibra de vidro, alumínio, cordas de sisal, etc… 
A segurança, que foi sempre um foco mestre foi também 
evoluindo de forma a proteger os nossos pequeninos irre-
quietos que tudo inventam para se magoar! 
Atualmente, a Carmo Wood aposta numa nova linha que 
decore o espaço verde urbano ou suburbano, agradável aos 
adultos e às crianças. 
É um conceito novo de equipamentos todos em madeira e 

colmo com o “Look” de uma construção medieval que leve 
o imaginário das crianças a sentirem-se como numa história 
do “Asterix”. 
O equipamento com maior dimensão está certificado para 
120 crianças brincarem ao mesmo tempo. 
As cores são naturais – verde claro, verde escuro, castanho 
claro e escuro e incorporam todas as brincadeiras possíveis 
de imaginar. 
Especial atenção foi tida com a robustez, pois os nossos 40 
anos no mercado específico, fazem-nos pensar no possível 
vandalismo e na manutenção. 

A Carmo Wood foi pioneira há 
40 anos no design e produção de 
parques infantis em madeira. Desde 
então desenvolveu várias linhas que 
passaram por várias tendências. 
Inicialmente procuraram-se 
equipamentos monocromáticos com 
cores naturais castanho ou verde de 
forma a se integrarem na paisagem 
passando o mais despercebido 
possível, com as brincadeiras que 
atraem as crianças e com base num 
só material, a madeira. 

Nova linha de parques de diversão infantil

| CABANAS DE VIRIATO | SORTELHA | MONSARAZ | MARVÃO | ÓBIDOS ATÉ 120 CRIANÇAS
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A Carmo Wood criou dois novos espaços de exposição permanente, onde qualquer pessoa pode 
ver a maioria dos nossos produtos de mobiliário urbano e de jardim, incluindo o novo parque 
infantil Medieval Park.

Novo showroom interior e exterior  
na fábrica Carmo Wood de Pegões

A Carmo Wood está constantemente preocupada em ino-
var, mas aliando sempre a estética ao conforto e à durabi-
lidade dos nossos produtos. Para nós é fundamental a sa-
tisfação do Cliente e isso é o que nos move para antecipar 
tendências e criar novos produtos.
Todo o processo, desde a criação/design e produção é fei-
to nas nossas fábricas, por profissionais com vasto Know 
How. O nosso mobiliário de exterior é feito em madeira de 
casquinha tratada o que lhe confere uma resistência e du-
rabilidade inigualável.
Temos um leque muito diversificado de Clientes, desde Mu-
nicípios, Hotéis e Clientes particulares, e poder oferecer a 
possibilidade de ver toda a nossa gama em exposição é sem 
duvida uma mais valia.

O Showroom interior encontra‑se  
inserido na nossa loja e tem a 
maioria das nossas gamas de 
mobiliário de jardim e algum 
mobiliário urbano. No showroom 
exterior temos as estruturas 
maiores, nomeadamente um 
exemplar de cada parque infantil 
(linha Fun e Medieval Park), 
Camping Deck, Pérgula, Mesa de 
Picnic, Chapéus de Colmo, entre 
outros. 
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Nova Linha SudExpress

Devido ao sucesso da nossa Linha SudExpress 

decidimos expandi-la e adicionar novos 

elementos de forma a proporcionar uma maior 

personalidade ao seu jardim.

Inspirada na nossa dominante Costa Alentejana 

adicionamos novos produtos à linha, onde 

temos duas mesas de apoio à mesa de refeição 

já existente e um conjunto de jardim composto 

por dois sofás e uma mesa de centro, perfeitos 

para usufruir de uma bela tarde de verão. Sofás 

robustos e mais ergonómicos e mesas com linhas 

simples.

Tal como as mesas e bancos, os novos produtos 

podem ser feitos em castanho ou em branco, o 

que permite oferecer aos nossos Clientes uma 

diversidade de escolha.

Novos produtos estão em desenvolvimento 

no departamento de design, como cadeiras e 

cadeirões, para as mesas da já referida linha. 

CATÁLOGO 
DISPONÍVEL AQUI

MESA DE REFEIÇÃO 
EM CASTANHO OU EM BRANCO
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Vamos oferecer ao mercado desde parafusaria, ferragens, 
telas, óleos de manutenção, máquinas elétricas de aplica-
ção, entre outros artigos.
A primeira loja (Store) vai ser na nossa unidade de produção 

Carmo Wood Stores
Com o intuito de uma maior proximidade com os nossos 
Clientes, a Carmo Wood ainda este ano vai lançar o novo 
conceito de “Store”.
As nossas conhecidas madeiras tratadas, como decks, vigas, 
barrotes, soalhos, etc., vão estar agora acompanhados de 
todos os acessórios necessários à sua instalação/ aplicação. 

de Pegões, em stand-by e aguardando o sucesso da primei-
ra estão outras duas lojas, uma em Almeirim e outra em 
Oliveira de Frades, podendo este conceito vir a espalhar-se 
por Portugal, Espanha e França. 

A Carmo Wood, empresa portuguesa líder europeia em 
madeira tratada, que em outubro de 2017 viu duas das suas 
empresas em Oliveira de Frades literalmente desaparecer 
com os brutais incêndios de então, acaba de ver afundados 
os seus icónicos escritórios flutuantes em Bordéus, na se-
quência da tempestade Fabien. Note-se que este edifício 
estava em fase final de construção e, por isso, ainda não 
estava fundeado no seu destino final, não tendo, assim, re-
sistido aos ventos ciclónicos do apelidado Fabien. 
Ventos de mais de 160 km / hora fizeram o flutuador em aço 
de 30 metros x 15 metros concebido e construído por uma 
reputada empresa de Engenharia Naval Francesa embater 
contra o paredão do Porto de Bordéus fazendo desaparecer 
a recém acabada construção flutuante com 2 pisos.
As duas empresas de nacionalidade francesa do Grupo, que 
naturalmente tinham o edifício seguro, vêem-se agora com 
o desafio de reconstruir os enigmáticos “Bureaux Flottants” 
já bem conhecidos na região como sendo state of the art.

“Grupo internacional português 
Carmo Wood fustigado de novo 
por ciclone Fabien”

“Damos Graças por ter acontecido no fim 
de semana antes do Natal em que o edifício 
estava vazio” disse o C.E.O. Jorge Milne 
e Carmo. “Não afecta o nosso negócio, só 
significa mais trabalho e preocupação, mas 
iremos renascer como já fizemos em Oliveira 
de Frades onde aí sim tivemos impactos 
negativos e um investimento superior a 20 
milhões de euros”.

OS ENIGMÁTICOS “BUREAUX FLOTTANTS” 
JÁ BEM CONHECIDOS NA REGIÃO COMO 
SENDO STATE OF THE ART
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A Carmo Wood, líder europeia em 
madeira tratada, volta a surpreender com 
o impacto e design das suas estruturas 
em madeira, desta vez em Lisboa.

Escolhida pela Câmara Municipal de Lisboa para criar uma 
nova ponte capaz de atravessar a famosa Calçada de Car-
riche, também conhecida como uma das mais importantes 
portas de entrada e saída da capital, a portuguesa Carmo 
Wood ergueu uma ponte pedonal em madeira, onde se 
destacam dois grandes arcos e um tabuleiro suspenso de 
mais de 50 metros de comprimento que atravessa as oito 
faixas de rodagem desta artéria. 
Com conceção e execução da Carmo Estruturas ‑ divisão 
da Carmo Wood responsável por obras emblemáticas 
como os Passadiços de Paiva, o RedBridge School ou a 
passerelle de 600 metros do novo Terminal de Cruzeiros 
de Lisboa – esta obra, que representa cerca de 1 milhão 
de euros, conta ainda com arranjos paisagísticos e uma 
ciclovia para tornar a entrada em Lisboa mais bonita. Ao 
todo foram usados mais de 200m3 de madeira de casqui-
nha nesta obra que reforça, uma vez mais, a capacidade da 
Carmo Wood para entregar projetos de alta envergadura 
em madeira. 
“Continuamos a trabalhar, diariamente, para entregar pro-
jetos em madeira nunca antes vistos e surpreender quem 
nos contrata e quem trabalha, vive ou passa pelas obras 
que vamos fazendo”, refere Jorge Milne e Carmo, Presi-
dente da Carmo Wood. “A adjudicação de uma obra tão 
emblemática para a cidade de Lisboa, por parte da Câmara 
Municipal de Lisboa, é motivo de orgulho para todos nós 
na Carmo Wood. Vamos continuar a fazer mais e melhor”, 
acrescenta o responsável. 

Carmo Wood:  
a nova ponte suspensa 
de madeira marca 
entrada em Lisboa e 
embeleza Calçada de 
Carriche
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A obra, cujo valor ultrapassa os 1,5 milhões de euros, tem 
projeto e implementação Carmo Wood, que desenvolveu 
recentemente um sistema de produção e montagem mais 
rápido e por isso mais competitivo face às restantes solu-
ções do mercado. 
O reconhecimento internacional da Carmo Wood no de-
sign e construção de estruturas em madeira duradouras e 
altamente resistentes, aliados ao novo e moderno sistema 
de montagem e produção Carmo Wood, específico para 
estruturas de camping, ditou a adjudicação desta grande 
obra que envolve a implementação de passadiços, pérgu-
las, casas, terraços, mobiliário urbano, alpendres e todas as 
estruturas de apoio nestes  parques franceses. 
“Esta adjudicação vem reforçar, uma vez mais, a posição 
de liderança da Carmo Wood no mercado francófono, um 
mercado muito relevante para a empresa”, refere Jorge Mil-
ne e Carmo, Presidente da Carmo Wood. “O segmento de 
Parques de Campismo e Glampings está a crescer de dia 

Carmo Wood escolhida para a construção 
do Vieux Port, um dos mais carismáticos 
Glampings em França

para dia, um pouco por todo o mundo, sendo que a Carmo 
Wood tem agora uma posição de vantagem face ao mer-
cado graças ao desenvolvimento deste novo sistema de 
produção e montagem que faz com que esteja preparada 
para responder às mais exigentes necessidades dos Clien-
tes que procuram design, estética, rapidez, durabilidade e 
integração com a natureza. Portugal, França e Espanha são 
os grandes mercados nesta nossa nova aposta”, acrescenta 
o responsável.  
Para além desta obra já em 2019 a Carmo Wood tinha rea-
lizado outra de dimensão e valor equivalentes, o Camping 
Espiguette.
Ainda dentro deste segmento a Carmo Wood fabrica e 
fornece os mercados referidos, com Decks pré-fabricados 
para mobile-homes, com pérgulas, Guardas e outros equi-
pamentos.

Portuguesa Carmo Wood aposta no 
segmento glamping e camping para 
Portugal, França e Espanha

O parque de Campismo “Le Vieux Port” está situado em 
Messanges na região das Landes (departamento 40) na 
costa atlântica entre Biarritz e Bordéus, faz parte do grupo 
RESASOL que conta com mais de 180 destinos para férias 
diferentes em França e na Europa.
Existem 1.536 lugares, com uma variedade de alojamentos 
possíveis para todos os gostos e todo tipo de carteira : casa 
de madeira, mobil-homes, lodges, bungalows, tendas western 
tipo roulotte para noites insólitas!
Este ano, para marcar os seus 40 anos, o parque  efetuou 
uma importante transformação, criou 135 novos lugares de 
uma gama de luxo com spa integrado dentro de um novo 
setor dito Premium. 

Vieux Port
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O Sr. Jean Claude Lafitte, proprietário e gerente do espaço, 
decidiu confiar no trabalho do grupo Carmo Wood para a 
realização dos decks com ou sem guardas corpos, das pér-
golas, dos passadiços, sombreamentos, saias para os mobil-
-homes mas também para o fornecimento de mobiliário para 
os espaços exteriores tais como bares, móveis para apoio de 
assadores e mesas. 
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Figueiró dos Vinhos  
inaugura obras Carmo Wood

A presença da Carmo Wood no litoral português já não é 
novidade. Desde os conhecidos passadiços aos apoios de 
praia, restaurantes, chapéus de sombreamento em colmo, 
estrados de praia, etc., são vários os exemplos da nossa 
construção com excelente enquadramento paisagístico e 
de construção sustentável.
Desta vez a Carmo Wood foi chamada para o 
desenvolvimento de uma solução de coberturas de 
estacionamento na Praia do Cabedelo, bem como outras 
soluções necessárias à boa utilização do espaço em causa.
O resultado ficou fantástico para a satisfação dos 
utilizadores desta bonita praia no Concelho da Figueira  
da Foz.

Na Lousã, os trabalhos decorreram nas acessibilidades 
às Piscinas Naturais da Nª Srª da Piedade. 
Construímos 1.060 ml de passadiço paralelamente à 
estrada desde a cidade de Lousã até ao Castelo junto 
às piscinas naturais, incluindo 120 ml de escada. Este 
passadiço tem várias travessias em ponte e iluminação.
Uma segunda zona de intervenção consistiu num arranjo 
urbanístico junto às mencionadas piscinas. Remodelação 
de pavimentos, iluminação, mobiliário urbano, aplicação 
de novas guardas metálicas, reparação de muros de 
contenção foram alguns dos trabalhos realizados.

Praia do Cabedelo
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Este município inaugurou no passado dia 3 de julho, 
obras realizadas pela Carmo Wood que demostram 
inequivocamente uma vez mais a qualidade e 
versatilidade dos nossos serviços. 
Em Figueiró dos Vinhos, junto às Fragas de S. Simão, 
realizámos um passadiço incluindo escadas numa 
zona de montanha, desde o miradouro ao rio e às 
cascatas de S. Simão num comprimento de 300 ml. 
Complementarmente nesta tipologia de trabalhos, 
instalaram-se escadas com travessas de madeira e 
ainda painéis identificativos.
Ainda nesta obra, procedemos à construção 
de miradouros, com trabalhos na área de 
construção civil tradicional. Esta zona foi 
praticamente toda demolida, criando-se novos 
pavimentos, acessos, reforços de guardas 
metálicas e construção de miradouro com 
uma estrutura metálica em consola.
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No âmbito do Encontro para a Competitividade e Ino-
vação realizado na região de Viseu, que foi organizado 
pelo IAPMEI em parceria com a Secretaria de Estado 
da Economia, no dia 06 de março de 2020, recebe-
mos nas nossas instalações de Oliveira de Frades, a 
visita do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da 
Economia, Dr. João Neves, o presidente do Compete, 
Dr. Jaime Andrez, e o presidente do IAPMEI, Dr. Nuno 
Mangas. Estiveram ainda presentes o Dr. João Pimen-
tel (Vogal do conselho do IAPMEI), Dr. Eduardo Au-
gusto (Chefe de gabinete da Secretaria de Estado da 
Economia) e o assessor de gabinete, e os representan-
tes regionais do IAPMEI da Direção de Proximidade 
Regional e Licenciamento, Dr. Luís Tavares.

A Administração do Grupo Carmo Wood em conjunto com os acionistas decidiu criar um fundo de Responsabi-
lidade Social criado com dinheiro proveniente dos vencimentos da administração, dividendos dos acionistas 
e eventuais doações. 
Este fundo está ativo desde 1 de dezembro de 2019 e destina-se a ajudar os trabalhadores em situa-
ções extraordinárias de despesas inesperadas que não possam comportar e que estejam relaciona-
das com doenças graves ou prolongadas do próprio trabalhador ou do agregado familiar direto, 
habitação própria, educação do próprio trabalhador ou dos seus descendentes diretos e 
outras situações, que pela sua gravidade e consequências possam justificar apoio.
Foi já em 2020 que reuniu o conselho decisor deste fundo para deliberar sobre um 
pedido de um funcionário cujo filho mais novo necessitava de uma ortótese cra-
niana de valor elevado que o S.N.S. não cobre. Ficou decidido por unanimida-
de a compra do equipamento que, entretanto, já foi entregue aos pais da 
criança.
Acreditamos que esta é mais uma forma de apoiar, em situações 
inesperadas e de grande necessidade, aqueles que tanto dão ao 
Grupo Carmo Wood, para que possam sentir a nossa solida-
riedade, amparo e conforto em situações difíceis.

Fundo de Responsabilidade Social 
Carmo Wood

06 DE MARÇO DE 2020 
OLIVEIRA DE FRADES

Visita do governo 
à Carmo Wood

A comitiva teve oportunidade de ver e conhecer 

as nossas instalações, a atividade desenvolvida 

nas diversas áreas de negócio, e todo o sistema 

produtivo, agora amplamente modificado e 

melhorado. 

A Delegação mostrou‑se muito satisfeita 

com a observação das inovações, o estado 

de desenvolvimento, e todo o potencial de 

crescimento do grupo Carmo Wood, tendo 

congratulado toda a Equipa por todo o trabalho 

desenvolvido e pelo acolhimento na visita.
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Damos as Boas Vindas a...

ALFREDO PINTO

O Alfredo Daniel Marques 
Pinto, 35 anos, natural de 
Lamego e licenciado em 
Engenharia Civil, integrou a 
nossa equipa.
Acrescenta que gosta de 
desporto, gastronomia nacional 
e boas amizades.
“Almejo conquistas profissionais 
e pessoais” diz por fim. “O 
meu percurso profissional tem 
sido traçado com base em 
preparação e direção de obra, 
principalmente em Portugal e 
não só”.
Considera-se irreverente, 
persistente e curioso, e acredita 
que estas características o 
prepararam para o presente 
desafio. 

ANA CARDOSO

A Ana Cardoso partilha o 
seguinte:
“Olá, sou a Ana, tenho 42 anos, 
sou casada e tenho um filho.
Venho de uma multinacional 
de componentes eletrónicos, 
onde trabalhei durante 12 
anos na função de comercial 
interna responsável pelas 
áreas automotive e lighting em 
território nacional.
Nos meus tempos livres gosto 
de ler e estar com a minha 
família. 
Gosto de desafios e de estar 
em constante aprendizagem, 
espero que juntos possamos 
atingir novas metas.”  

ALFREDO FIGUEIREDO

Outro Alfredo a juntar-se aos 
nossos quadros.
Eis o que escreve:
“Com o término do curso de 
Engenharia Civil em 2004, 
entrei logo no mercado de 
trabalho. Iniciei o meu percurso 
profissional na Direção de 
Obra, numa empresa de fabrico 
e montagem de estruturas 
metálicas e por outra empresa 
com as mesmas funções e 
durante os últimos 12 anos 
fiz parte de uma empresa de 
extração e transformação de 
granitos. Pelo meio, casei e fui 
pai da Beatriz, agora com 5 anos 
e do Francisco com 3.
De forma inesperada surge 
a possibilidade de integrar a 
equipa Carmo Wood. 
Vesti a camisola, abracei o 
desafio e todos os dias, com 
a mesma determinação, 
foco, esforço e espírito de 
sacrifício dou o melhor de mim. 
Ambiciono sempre mais e cada 
vez melhor. 
O tempo que tenho disponível, 
dedico-o à minha família. Sem 
dúvida que o melhor que a vida 
me deu, foi a possibilidade de 
ser pai. Sou um pai babado e 
orgulhoso.
À Carmo Wood, agradeço a 
oportunidade, com a certeza 
que faço parte de uma grande 
empresa e de uma grande 
equipa.”
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Nesta rubrica 
damos nota das 
novas admissões 
para o nosso 
quadro, os nossos 
colaboradores são a 
nossa maior força e 
é com muito orgulho 
que escrevemos 
sobre eles em todas 
as publicações da 
Newsletter.

ANA GUILHERME
 
A Ana tem 42 anos vive em 
Setúbal, mas é natural de 
Pegões.
Eis o que escreveu:
“Iniciei o meu percurso 
profissional na área Financeira, 
frequentei o curso superior de 
Contabilidade e Finanças.
Durante os últimos anos 
trabalhei numa Multinacional 
sempre na área Financeira, vi 
a necessidade de abraçar um 
novo desafio, e cá estou eu!!
Espero poder ser uma mais 
valia e valor acrescentado 
para esta empresa assim 
como enriquecer os meus 
conhecimentos profissionais.” 
Afirma que trabalha sempre 
focada na organização e 
cumprimento dos prazos.
“Devo agradecer a toda 
a equipa o maravilhoso 
acolhimento que facilitou 
muito a minha integração 
nestas funções.”
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JOAQUIM FRAZÃO

O Joaquim que integrou a nossa 
equipa em maio de 2019, partilha:
“Chamo-me Joaquim Frazão, 
tenho 28 anos, natural de 
Castelo Branco e licenciado em 
Engenharia Agronómica.
A minha formação foi direcionada 
para a agricultura e zootecnia, 
área em que me sentia 
naturalmente mais “à vontade”. 
Após conclusão da licenciatura 
em 2019 aceitei o desafio e 
comecei o estágio profissional na 
Carmo Wood no departamento 
de aprovisionamento na 
qualidade de comprador de 
madeiras. 
Estou muito feliz pela aposta, já 
lá vai 1 ano e meio a trabalhar 
nesta empresa incrível, tenho 
crescido muito tanto pessoal 
como profissionalmente sempre 
rodeado por uma equipa de 
excelência. 
Queria aproveitar para agradecer 
a todos os colaboradores do 
grupo Carmo Wood com quem 
trabalho direta e indiretamente 
por todo o apoio que me têm 
dado e por me fazerem sentir 
em casa e também por todos os 
ensinamentos que me têm dado 
desde o 1º dia.”

CHRISTOPHE POUHIN

Nasci na região da Bourgogne, 
filho e neto de viticultores em 
Meursault, resido atualmente no 
meio das vinhas. Sou casado e 
tenho 3 filhos lindos.
Depois de fazer estudos na área 
da contabilidade, trabalhei mais 
de 22 anos na área da grande 
distribuição alimentar em 
Bourgogne. 
Em janeiro de 2018, decidi 
juntar-me à equipa Carmo 
Wood para representar as 
diversas gamas de produtos 
destinados à vinha.
Viajo em diversas regiões 
vinícolas tais como: Alsace, 
Champagne Bourgogne, Cote 
Du Rhone, etc., mas também 
em países magníficos como 
Portugal e Inglaterra (o que me 
permitiu viajar pela primeira vez 
de avião aos 47 anos de idade). 
Adoro trabalhar em colaboração 
com a nossa equipa 
administrativa em Bordéus, 
equipa dirigida pelo nosso 
querido Custódio, mas também 
com a equipa comercial com 
quem vivemos momentos 
particulares.
Quando não trabalho, toco 
percussões em harmonia com 
toda a minha família e gosto de 
correr no meio das vinhas.
Gosto muito de ir ao encontro 
dos viticultores que nos fazem 
partilhar o amor que eles têm à 
sua terra.
Quero agradecer a confiança 
que a empresa depositou em 
mim.

ERIC CHIRON

Sou nativo da região da Bretagne 
na qual estabeleci a minha vida 
pessoal e profissional.
Os meus poucos cabelos brancos 
demonstram que já tenho um 
percurso profissional de alguns 
anos.
Com gosto especial pelas 
relações humanas, construí a 
minha carreira em atividades 
predominantemente comerciais. 
A bricolagem (especificamente o 
trabalho da madeira) e o mergulho 
são dois dos meus passatempos 
favoritos, mas guardando sempre 
tempo para os meus familiares.
Estou muito feliz com este novo 
desafio e com a minha integração 
na equipa da Carmo France, 
uma equipa com fortes valores 
humanos.
Muito obrigada pelo vosso 
acolhimento.

FRANCISCO SOARES 

Chama-se Francisco Soares, 
tem 24 anos, terminou o seu 
caminho académico com uma 
licenciatura em informática 
no instituto politécnico de 
Viseu que seguiu com um 
ano a trabalhar na área de 
desenvolvimento aplicacional 
na mesma região, surgindo 
a oportunidade de ingressar 
na equipa Carmo Wood, não 
perdeu mais demoras.
“Felizmente hoje faço parte 
desta grande equipa.
Atualmente integro a equipa de 
TI (Tecnologias de Informação) 
através dos escritórios de 
Oliveira de Frades, com o 
objetivo de dar um apoio 
mais direto aos utilizadores 
no seu dia-a-dia. O que mais 
gosto neste trabalho é a 
oportunidade de indiretamente 
interagir com diversas áreas da 
empresa.
Deixo uma palavra de 
agradecimento à forma como 
me receberam e integraram 
nesta grande família da qual 
orgulhosamente faço parte”.

CAROLE MONTI

A Carole estudou logística. 
Uma semana depois de 
obter o meu diploma, tive 
a oportunidade de iniciar a 
minha carreira profissional de 
15 anos na empresa Coca-
Cola Enterprises. Diferentes 
missões me foram confiadas, 
missões que me deram 
oportunidade de alargar o 
meu leque de competências 
comerciais nas quais fico feliz 
de evoluir.
Veio integrar a equipa Carmo 
em dezembro. 
Diz Carole “O meu percurso 
profissional esteve repleto de 
momentos enriquecedores 
tanto por momentos 
bons como maus que me 
permitiram aumentar a minha 
perseverança e gosto pelos 
desafios.
“Não há necessidade de 
esperar empreender ou de ter 
sucesso na perseverança” de 
Guilherme, o taciturne.
O meu equilíbrio profissional 
é enriquecido pelo meu 
altruísmo, tanto no “terreno” 
como no seio da minha equipa. 
Porque só, movemo-nos mais 
rápido, mas juntos vamos mais 
longe.”
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LUIS FERREIRA

Licenciado em Engenharia 
e Gestão Industrial, 
presentemente é comprador 
de madeiras e ferragens da 
Carmo Estruturas.
Declara-se fascinado pela 
indústria, tendo sido a 
sua primeira experiência 
profissional, operador de 
máquinas.
“Na hora de encarar o mundo 
profissional, eis que surge a 
oportunidade de ingressar 
na Carmo Wood com o 
aliciante desafio de integrar 
o departamento de Melhoria 
Contínua de todas as fábricas 
do Grupo Carmo, motivado 
pelas palavras caricatas de 
“Gosto da tua atitude, fazes- 
-me lembrar eu quando tinha 
a tua idade”, diz o Luis.
“Assim continua o meu trajeto 
neste Grupo onde o desafio 
constante faz-me crescer 
diariamente tanto a nível 
profissional como pessoal.
Não poderia terminar este 
texto sem mencionar e 
agradecer, todo o espírito de 
equipa e as grandes amizades 
que me têm acompanhado 
nestes desafios e que são 
uma peça fundamental para o 
sucesso.”

PEDRO MATIAS

O Pedro, que se juntou ao nosso 
team em junho, partilha;
“Ao longo do meu percurso 
desempenhei funções em 
empresas de consultoria e 
mais recentemente passei 
da Indústria da Iluminação 
para a Indústria da Madeira. 
Considero ter tido o privilégio 
de ter um percurso profissional 
crescente aliado ao que mais 
gosto de fazer nas áreas de 
Contabilidade, Fiscalidade e 
Reporte Financeiro. Olho para 
este grupo como uma família 
da qual desejo fazer parte. 
Sei que o meu trabalho é de 
extrema importância para a 
imagem e para a reputação da 
empresa. Agradeço a confiança 
e o acolhimento demonstrado 
neste início de projeto e espero 
contribuir para alcançar os 
objetivos pretendidos e criar 
valor nesta grande empresa 
de referência no seu sector de 
atividade.
Com muita vontade, 
determinação e profissionalismo 
abracei este projeto”.
Amante de viajar, visitar novos 
lugares e aventura!  Pois cada 
novo destino se transforma 
em uma aventura sem igual! 
Seja uma viagem para longe ou 
perto, sinto como se cada lugar 
fosse um novo presente para 
mim e família!

PIERRE FRANÇOIS OLIVIER 

O Pierre que integrou a nossa 
equipa em dezembro.  
Começa por agradecer : 
“Antes de mais queria 
agradecer a equipa da Carmo 
France pelo seu acolhimento, 
pelo seu acompanhamento, 
e pelo seu suporte ao 
quotidiano.
Também quero agradecer às 
equipas da Carmo Portugal 
pelo seu apoio e pelo 
acolhimento.”
Trabalhou na comercialização 
de produtos hortícolas e 
também em estabelecimentos 
de ensino profissional. 
“Hoje, novos mercados se 
estão abrindo comercializando 
produtos Carmo. Certas 
regiões francesas estão em 
constante mudança.
Novas técnicas, novas 
colheitas e sempre mais áreas 
usadas, requerem postes 
de madeira tratada, para a 
produção de frutos e vinhos. 
Considero que tenho agora 
a oportunidade de aliar à 
minha profissão a minha 
paixão: conhecer pessoas de 
todo o mundo para entender, 
aprender, descobrir e trocar 
conhecimentos.

RUI MARTINS

O Rui chega a nós em março.
“Tenho 31 anos e nasci em Viseu, 
local onde resido atualmente. 
Em 2013 formei-me em Aveiro, 
concluindo o Mestrado Integrado 
em Engenharia Civil, e pouco 
tempo depois iniciei o meu 
percurso profissional. 
A Carmo Wood é uma empresa 
que há muito acompanho o 
trabalho, e foi com grande 
orgulho, enquanto beirão, 
que vi a perseverança e união 
que levaram ao renascer das 
instalações. No momento 
em que procurava uma nova 
aventura profissional, surgiu a 
oportunidade de ingressar neste 
grupo. 
Sou um apaixonado por desporto 
na natureza, mais concretamente 
pela Orientação (corrida com 
navegação de mapa e bússola). 
Desde muito jovem que pratico 
este desporto e pertenço a uma 
associação desportiva, o Clube 
de Orientação de Viseu, onde 
neste momento sou dirigente. 
Estarei sempre disponível para 
ajudar a Carmo Wood a atingir os 
seus objetivos e espero sempre 
poder ser parte da solução para 
tal.”

JOAQUIM SALAZAR BRAGA

Um lisboeta com 37 anos, 
portuense pelo lado paterno 
e francês pelo lado materno. 
Apaixonado pela família, pelos 
amigos (e pelas estruturas).
Este outro Joaquim veio para 
a nossa equipa em janeiro e 
escreve:
“Depois das muitas histórias 
de construção de pontes 
contadas pelo meu pai, não se 
podia estranhar que lhe tenha 
seguido as pisadas e estudado 
Engenharia Civil (IST). O que 
acabou por surpreender foi ter 
passado os 12 anos seguintes a 
trabalhar em Portugal, Marrocos 
e França, nas áreas Técnica e 
Comercial. Mas o bom filho à 
casa torna, e em 2019 regressei 
a Lisboa para estudar um MBA 
(Nova/Católica/MIT).
O que me levou a enviar uma 
Candidatura para a Carmo 
Wood? 
Não só porque se trata de 
um grupo português com um 
alcance global, mas também 
porque cresci numa casa da 
Soprem (a empresa-avó da 
Carmo Estruturas), que hoje 
tem 40 anos, está impecável 
e fez de mim um apreciador 
de construção em madeira. A 
qualidade faz parte da genética 
da empresa. 
A oportunidade de juntar a 
paixão pelas estruturas ao 
fascínio pela madeira, é única.”
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