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Novo edifício para carpintaria  
em Oliveira de Frades
Em 2021 fizemos um grande inves-
timento na carpintaria de produtos 
para a construção, tendo crescido 
o potencial de produção 5 vezes o 
existente no início do mesmo ano.   
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Carmo Wood, nem tudo é madeira A Carmo Estruturas (empresa de 
construção do grupo Carmo Wood) 
tem realizado inúmeras obras de 
especialidades que mais estão ligadas à 
“Construção Tradicional”. 
Grande parte complementa obras 
em que a madeira representa uma 
percentagem significativa (mais de 20%) 
mas outras há que pouco ou nada tem a 
ver com o nosso Core-business.



Com o crescimento e sucesso deste nosso recente setor, finalizá-
mos em 2021 um novo edifício em Oliveira de Frades dedicado em 
exclusivo à produção de mobiliário.
Aqui trabalham cerca de 60 carpinteiros em que parte provêm da 
formação interna que criamos para poder ter acesso a mão de obra 
qualificada.
Em 2022 iremos receber robots que se juntarão à mão de obra 
existente para podermos fazer crescer a produção 10 vezes.

Novo edifício para carpintaria de móveis
Também fizemos durante 2021 um grande investimento na carpin-
taria de produtos para a construção, tendo crescido o potencial de 
produção 5 vezes o existente no início do mesmo ano.
Tudo acompanhado com investimento em secadores de madeira 
que agora tem 4 vezes mais a dimensão das existentes, antes do 
grande incêndio (final de 2017).

60 CARPINTEIROS PRODUÇÃO DE 
PRODUTOS PARA 
CONSTRUÇÃO

PRODUÇÃO  
DE MOBILIÁRIO
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Restruturação do departamento de  
Qualidade/ Melhoria Contínua e Processos 
A estreita relação entre a qualidade e a melhoria contínua é essencial, sendo que nos processos relativos 
à qualidade é possível identificar as reclamações externas, provenientes de clientes, e as reclamações 
internas, relacionadas com melhorias sugeridas por Departamentos internos da própria empresa. 

O objetivo será desenvolver e aprimorar soluções para os diversos 
problemas, identificando uma causa-raiz propondo melhorias, seja 
ao nível de sistema, processos ou pessoas, apostando na formação, 
no controlo e validação destes. Até ao momento, já foram abertas 
57 reclamações internas e identificados 17 pontos de melhoria in-
terna e desenvolvidas diversas ações de melhoria. O grupo Carmo 
Wood tem vindo a crescer exponencialmente, dessa forma é impor-
tante avaliar os processos atuais e reestruturar à medida da nova 
organização. Todo este departamento trabalha sobre a filosofia 

Lean e Kaizen. A metodologia Lean assenta fundamentalmente em 
3 princípios: entregar valor do ponto de vista do cliente, eliminar 
desperdícios (tudo aquilo que não agrega valor ao produto final) e 
a melhoria contínua. O Kaizen significa “mudança para melhor” e é 
uma ferramenta que visa o aumento de produtividade, redução de 
custo e com foco no aumento de lucratividade da organização
A pessoa responsável por este processo é o Gonçalo Borges, for-
mado em engenharia e gestão industrial, em Coimbra, o qual inte-
grou este novo projeto em Janeiro de 2022. 
 

Nova Carmo Wood Store em Almeirim 
A Carmo Wood decidiu expandir a sua rede de Lojas Carmo 
Wood Store nas instalações de Almeirim depois do sucesso que 
tem tido nas lojas de Pegões e Oliveira de Frades.

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO APROX.: 500 m2
ESPAÇO DA LOJA: 322 m2
ESPAÇO PARA ESCRITÓRIOS: 178 m2

Este projeto moderno, concebido inteiramente pela Carmo Wood, 
visa também mostrar as diferentes formas de construção em madei-
ra, foi já entregue para processo de licenciamento.
Conta com uma área de implantação de cerca de 500 m2, sendo que 
322 m2 estão destinados ao espaço da loja. A restante área será des-
tinada aos novos escritórios. 
Esta nova loja, terá uma área consideravelmente superior às lojas de 
Pegões e Oliveira de Frades, com 150 m2 e 140 m2 respectivamente.
Em breve, contamos iniciar este novo projeto de sonho. 

ciclo PDCA

Ação corretiva no insucesso
Padronizar e treinar no sucesso

Localizar problemas
Estabelecer planos 
de ação

Execução do plano
Colocar plano em prática

Verificar 
atingimento de 

meta
Acompanhar 

indicadores
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ciclo Kaizen
melhoria contínua

Identificar desperdícios

Planear ações

Fazer as mudanças

Verificar as mudanças

Mensurar os resultados

Padronizar

Celebrar

Fazer de novo

Documentar a realidade

Avaliar a realidade
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Falta de matéria prima geral

A Carmo Wood tem feito um grande esforço 
financeiro para comprar matéria prima sempre 
que aparece nos mercados mundiais e apesar 
da turbulência detém stocks para servir os seus 
clientes com preços médios muito competitivos.

Muito se tem falado e escrito  
das inúmeras oscilações de preços nas 

matérias-primas a nível mundial, durante os 
últimos dois anos. Referimo-nos neste artigo 
à nossa principal matéria-prima, a madeira.
A Carmo Wood ao comprar a escala global, 

segue de perto a evolução nos principais 
mercados de madeira de resinosos 

provenientes de florestas certificadas de 
climas frios e temperados.

Poderemos dividir em 4 blocos:

1. América do Norte (EUA e Canadá)
  Com a queda abrupta do PIB e a instabilidade e desconfiança no 

futuro trazido pela Covid 19, a madeira neste mercado atingiu 
níveis baixos históricos em meados de 2020.

  Começou então a escalada dos preços tendo ultrapassado 
400% (4 vezes mais) em meados de 2021. O confinamento fez 
explodir a procura para obras de melhoramento das habitações 
e iniciou‑se um crescimento da construção em madeira. Tam-
bém provocado pela reconstrução de novas habitações devas-
tadas por vários ciclones.

  Após maio de 2021, o preço da madeira retrocedeu para meta-
de, tendo de novo mudado de rumo para uma subida, estando 
novamente a atingir níveis historicamente altos. As principais 
razões são a sustentabilidade da matéria‑prima madeira cuja 
procura para a construção e outros fins não cessou de aumen-
tar. Madeira o material de construção do século XXI, mas 
também o corte de fornecimento da Rússia e Bielorrússia e a 
impossibilidade de produção da Ucrânia (devido à guerra) pro-
vocaram mais um desequilíbrio na cadeia de abastecimento.

2.			Produção	de	madeiras	resinosas	nos	países	Bálticos
  A nossa principal fonte é a Escandinávia ‑ Suécia e Finlândia, 

onde os preços tendem a aumentar. A madeira proveniente da 
Bielorrússia e Rússia que agora estão interditas de exportar não 
fazem diferença pois não são para os nossos produtos.

3. Brasil
  As madeiras resinosas provenientes do sul do Brasil sofrem aumen-

tos nos transportes, pelo escalar histórico dos custos resultantes da 
falta de navios e contentores, veem os preços subir 5 vezes. 

4. Portugal e Espanha
  Principalmente produtores de paletes. Com esse fim, a procura 

desenfreada faz as nossas serrações produziram a 100% com 
uma matéria‑prima que escasseia. Os preços já dobraram e com 
a inoperância da Ucrânia, grande produtor de paletes, não se 
prevê redução nos preços ou maior oferta.
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para quem adora a vida ao ar livre
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No seguimento do sucesso das linhas anteriormente lançadas, 
surgiu a linha Sunset¹ direcionada para desfrutar ao máximo do 
pôr-do-sol. Desta forma, foram desenvolvidas as cadeiras com e 
sem braços da mesma linha, com o intuito de criar um produto 
visualmente agradável para os clientes, mantendo o design simples 
e moderno, com a qualidade que a Carmo Wood já nos habituou. 
Esta linha de produtos está disponível em 2 cores, branco e cas-
tanho.
Na linha Sudexpress, produzida com madeira de pinho nacional, 
continuando a inovar os dois segmentos da mesma.
No caso do segmento de Jardim, continuamos a apresentar os So-
fás de 1 e 3 lugares², com o acréscimo de uma extensão amovível, 
garantindo maior conforto, embelezando o conjunto com a mesa 
de centro e side table num design muito apelativo, sem colocar em 
causa a robustez, caraterística desta linha.
No segmento de Refeição, optámos por reformular os pés da mesa, 
tornando o design mais agradável em forma de X³. Com a altera-
ção efetuada, sentimos a necessidade de criar a cadeira com e sem 
braços⁴ da linha Sudexpress, que harmoniza em pleno como o novo 
design de mesa.
Continuamos assim na vanguarda do mobiliário de jardim, ofere-
cendo não só os produtos mais resistentes, mas como os mais ape-
lativos!

Novos produtos Jardim 
Na constante procura de inovar e 
diversificar a oferta aos nossos clientes, 
ampliámos a nossa linha de Mobiliário 
de Jardim, lançando não só novos 
produtos, mas como inovando os  
nossos best-sellers. 
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CATÁLOGO DE 
MOBILIÁRIO DE 
JARDIM DISPONÍVEL 
AQUI:
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Novos destinos/ Novos produtos

FEIRAS DE LA ROCHELLE E DE MONTPELLIER

A Carmo Wood tem vindo a desenvolver 
produtos de Mobiliário de ar livre (Mobilier 
de plein air) com muita prefabricação ou em 
kit como os decks, pérgolas, guarda‑corpos, 
passarelas e todo um mobiliário de jardim para 
a decoração destes espaços.

Temos uma equipa de 5 pessoas* que em França se dedicam ao 
mercado que mais concentra este tipo de produtos como os cam-
pings, glampings, empresas de paisagismo e municípios.
Em finais do ano passado estivemos presentes em dois certames da 
especialidade, um em La Rochelle, dirigido à zona atlântica e outro 
em Montpellier para a zona mediterrânea.
Também temos desenvolvido parcerias com empresas construtoras 
de Mobile-homes e tendas que muito apreciam os nossos produtos 
de revestimentos exteriores e outras inovações.

O número de países onde os nossos produtos e serviços são utiliza-
dos não param de aumentar.
De facto, a marca Carmo Wood é conhecida globalmente neste se-
tor e a excelência dos nossos produtos e incomparável qualidade 
com as alternativas, facilita a procura por parte dos clientes líderes 
nestes países.
Curiosamente tínhamos fechado um negócio de distribuição para 
a Ucrânia semanas antes do início da guerra que agora terá que 
esperar por melhores dias….

Novos mercados de estruturas agrícolas 
] Geórgia e Dinamarca [

*

CUSTODIO XIMENES
DIRETOR CARMO FRANCE

ANDRÉ NOGUEIRA 
RESPONSÁVEL PELA ZONA SUDOESTE

SABRINA GARSIA
RESPONSÁVEL PELA ZONA SUDESTE

FÁTIMA MARIA REGIS 
ASSISTENTE 

ERIC CHIRON
RESPONSÁVEL PELA ZONA NOROESTE
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A Carmo Wood está a executar 10 ha de Sistema Anti Granizo V5 
para o Grupo Granfer, um dos maiores produtores frutícolas de 
Portugal.
A escolha do Sistema V5, relaciona-se com a garantia que este sis-
tema patenteado oferece, tanto a nível de durabilidade, bem como 
de eficácia.
 O Sistema V5, no caso específico de queda de granizo, faz com que 
este caia para a entrelinha, não criando a possibilidade de formação 
de bolsas de granizo na parte superior da estrutura, conferindo à 
rede uma maior durabilidade, evitando danos na mesma. 
Além destes fatores específicos que levaram o cliente a optar por 
este sistema, uma menor exigência de mão de obra e custos asso-
ciados, sublinha também um fator crucial, esta escolha. O Sistema 
V5 permitindo a queda de granizo para a entrelinha, faz com que 
todos os sistemas de cabos tenham menor alongamento, necessi-
tando, assim, de menor manutenção.

Corta-Ventos para Abacates no Poceirão
A cultura de abacate está em forte expansão em Portugal, não 
só pelos frutos possuírem propriedades organoléticas e nutricio-
nais que tornam o seu consumo altamente saudável, mas também 
devido às excelentes condições edafo-climáticas do nosso país para 
a sua produção. 
A zona do Poceirão é exemplo disso, no entanto os ventos fortes 
sentidos neste local provocam a fratura de ramos e a queda de fru-
tos, em especial os de maior calibre.
De modo a que um dos nossos clientes ultrapassasse este obstá-
culo, a Carmo Wood instalou cerca de 20.000 m.l. de estrutura 
Corta-Ventos.

1ª   Estrutura Antigranizo 
executada pela Carmo Wood em Portugal

A rede protetora e todo o sistema de 
cabos metálicos, arames e fio “bayco” é 
extremamente flexível. Daí a escolha de postes 
de madeira Carmo Wood que acompanham a 
flexibilidade de todo o sistema. Em contraste 
com os postes de cimento que, com a sua falta 
de flexibilidade, causam roturas/rasgões na 
rede ou quebram os postes em situações de 
tempestade ou ventos fortes. 

 a Carmo Wood instalou cerca de  
20.000 m.l. de estrutura Corta-Ventos
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Testemunho Cliente
Em 2021, o Grupo Palacio de Villachica plantou 25 ha de 
vinhas entre D.O Toro e D.O Ribera del Duero. Foi uma 
obra com muitos problemas por ser um solo rico em pedra 
e muito duro, sobretudo na zona de Ribera del Duero. No 
entanto, a equipa especializada na montagem e instalação 
de sistemas de condução da vinha, fez um grande esforço 
nesta área e a instalação da estrutura foi realizada de 
forma satisfatória.

María García Hernández - cliente Carmo Wood

"

Vedações de Parques Fotovoltaicos
A construção de parques fotovoltaicos para produção de energia 
limpa está em franco crescimento em Portugal, sendo uma aposta 
clara na produção de energia sem pegada ecológica. Estas instala-
ções necessitam de uma vedação em todo o seu perímetro, impe-
dindo assim a entrada de pessoas e animais para evitar danos ou 
acidentes, protegendo o investimento efetuado.
A Carmo Wood tem levado a cabo os trabalhos de vedação des-
tas instalações de produção de energia fotovoltaica, sendo de vital 
importância para o sucesso destes projetos. Os diversos tipos de 

redes e postes pedidos, que vão desde as redes progressivas, às 
redes de malha elástica ou redes de malha eletrosoldada, ou os pos-
tes que podem ser de madeira, metálicos circulares ou quadrados, 
não constituem dificuldade para a Carmo Wood, pois dispomos de 
todos estes tipos de materiais e acessórios. Qualquer que seja o 
tipo de material, terreno ou condições de aplicação, as nossas equi-
pas especializadas de instalação têm executado diversos trabalhos 
desta natureza, sempre com a garantia de execução que a Carmo 
Wood nos habituou.

Estamos a trabalhar para assegurar 
a continuidade da transição 
energética para fontes renováveis, 
limpas e que contribuem para a 
meta da neutralização carbónica 
em 2050. 

CATÁLOGO 
DE VEDAÇÕES 

DISPONÍVEL AQUI:
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Vedação de campo de  
jogos - escola em Alverca

Sistema de Contenção de Taludes – Terra Lock

A nossa solução para delimitar parques desportivos escolares atra-
vés dos nossos painéis Carmo Segurança de Perímetro é uma exce-
lente opção para vedar campos de futebol, basquete, volley, andebol 
ou mesmo ténis. Deste modo, podemos deixar os mais pequenos 
efetuar as suas atividades físicas de exterior, em plena segurança.
Exemplo disso, temos esta vedação de um campo de jogos numa 
escola em Alverca.

A Carmo Wood, introduziu em Portugal, um sistema inovador de 
contenção superficial de taludes, o Sistema Terra Lock.
Este sistema, já utilizado em vários locais no mundo, é um sistema 
inovador de engenharia geotécnica para a estabilidade de taludes 
de elevada erosão, oferecendo poupanças significativas em tempo 
de execução e de mão-de-obra face aos sistemas tradicionais, como 
o betão projetado ou muros de Gabions, permitindo uma seguran-
ça imediata e proporcionando o crescimento da vegetação, minimi-
zando a pegada ecológica e mantendo o aspeto visual do terreno 
natural.

É um sistema constituído pelo sistema de 
ancoragem (desenvolvido pela Gripple®) e 
por uma manta Geogrid 3D, bastante eficaz 
em taludes de aterro, em cortes, nas margens 
de rios, lagos ou canais, com uma grande 
simplicidade de execução. É um sistema que 
não necessita de equipamentos pesados como 
giratórias ou retroescavadoras, necessitando 
apenas de um bate‑estacas portátil (Post Punch) 
para a colocação do sistema de ancoragem.

A Carmo Wood está a trabalhar com a Infraestruturas de Portugal e 
várias operadoras de Auto-Estrada para implementar esta solução 
de modo a assegurar que os taludes instáveis não sejam problemas 
para os utilizadores das estradas, garantindo a segurança de todos.
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Passadiço no Douro  

Praia da Rocha com novos passadiços
 

Um passadiço entre o rio Douro, que acaba num 
Miradouro, onde se pode admirar as mais belas vinhas 
em socalcos. Este passa ao lado e por baixo desta linda 
ponte onde tem as direções para Pinhão, São João da 
Pesqueira e Régua. 

A arte em madeira no coração do Douro

A Praia da Rocha, famosa estância balnear no município 
de Portimão, terá muito em breve um novo passadiço 
com uma extensão de aproximadamente 1300 metros. 
Os nossos trabalhos incluíram a remoção de passadiço 
antigo, com aproximadamente 10 anos que está a ser 
substituído por um novo com dimensões praticamente 
semelhantes. Este passadiço antigo não é produto 
Carmo! Por isso a sua substituição precoce. 
Trata-se de construção de um passadiço com uma largura 
medida de 4.0 ml de largura, ligações ao exterior e 
acessos diretos à praia. Tem ainda incluído a construção 
de bancos, zonas de repouso e lazer.

√    O trabalhos decorrem dentro do prazo

√	     Contamos cumprir com os objetivos propostos 
e com os prazos contratuais
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Na parte inferior, a ponte e a 
plataforma possibilitam aos 
seus	utilizadores	um	contacto	
muito próximo com a Ribeira, 
inclusive com a sua travessia.

A intervenção teve como principal objetivo 
a promoção de um espaço de lazer numa 
zona emblemática, “de características 
geológicas e paisagísticas ímpares”, da 
freguesia de Carrazedo de Montenegro e 
Curros, no concelho de Valpaços.
Com três zonas distintas, esta empreitada 
engloba uma extensão de passadiço com 
aproximadamente 250 metros de extensão 
com miradouros intermédios, uma ponte 
de travessia e plataformas metálicas 
revestidas em madeiras. Tem ainda um 
pequeno espaço de merendas.
A zona dos passadiços construídos para 
melhorar os acessos entre as fragas 
existentes, acabam por ir permitindo a 
observação de uma linda paisagem sobre 
a ribeira, com acesso aos miradouros já 
mencionados.

Já nasceu na Serra de Santa Justa a 
escadaria / passadiço Cuca Macuca 
executada pela Carmo Wood e a beleza 
das Serras de Santa Justa que faz parte do 
Parque das Serras do Porto, ficou ainda 
mais deslumbrante com os passadiços da 
Carmo Wood.
É com muita satisfação que o grupo Carmo 
Wood faz parte destes projetos, pois nos 
tempos que correm, consideramos que este 
tipo de infraestruturas, ajudam‑nos todos a 
manter e a recuperar a saúde física e mental 
no período pós‑pandemia.
A “Escadaria da Cuca macuca” vai ligar a 
cidade de Valongo a um novo miradouro 
panorâmico no topo da Serra de Santa 
Justa. Será composto por passadiços e 
escadarias de madeira de forma a criar um 
trilho que irá permitir um acesso seguro e 
confortável ao cimo da serra.

Com os passadiços Carmo Wood as Serras 
do Porto, em Valongo, ganharam mais um 
motivo de atração.

MIRADOURO PANORÂMICO NO TOPO  
DA SERRA DE SANTA JUSTA

Escadaria da Cuca Macuca, Valongo 

Valpaços valoriza a Ribeira da Fraga 
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Simples noções  
de preservação  
das madeiras
ciclos v. dimensões de peças a tratar

Vedação Carmo Wood Monumento ao bombeiro falecido

No sistema de proteção de madeiras Bethel por vácuo e alta pres-
são as dimensões das peças a tratar tem especial relevância. Assim 
não devemos misturar no mesmo tratamento dimensões/secções 
pequenas com outras muito maiores. Para que o tratamento seja 
homogéneo e todas as peças fiquem bem protegidas, os diâmetros 
ou secções devem ser idênticos assim como da mesma espécie 
florestal.

Um ano após o falecimento do bombeiro, 
de 38 anos, pertencente à equipa de 
intervenção permanente da corporação 
de bombeiros de Oliveira de Frades, 
foi inaugurado um monumento de 
homenagem que simboliza o fim da sua 
missão. A iniciativa é dos Bombeiros 
Voluntários de Oliveira de Frades, que 
homenagearam desta forma o operacional 
Pedro Daniel Ferreira, que morreu há um 
ano enquanto combatia o grande incêndio 
que atingiu o concelho em setembro de 
2020. A Carmo Wood, como uma empresa 
socialmente responsável, não ficou de 
fora desta homenagem e iniciativa e 
contribuiu doando a vedação da obra. O 
monumento encontra-se na zona da serra 
do Ladário, para quem queira prestar a sua 
homenagem.
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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.

Damos as Boas-Vindas a...

ARLINDO MATEUS
O Arlindo Mateus juntou-se a 
nós recentemente. Nasceu em 
Lisboa, é casado e tem 3 filhos.
Licenciado pelo ISEL, desde 1989 
até hoje já passou por quase 
todas as atividades de construção 
civil e obras públicas, desde 
orçamentista, comercial e direção 
de obra, bem como promotor e 
mediador imobiliário. 
O Arlindo relata o episódio 
abaixo: 
“Ao efetuar a visita regular à obra 
de construção de uma moradia 
com piscina, tropecei e caí dentro 
da piscina, vazia, mais engraçado 
foi, que, voltou a acontecer 5 dias 
depois” que ilustra as vicissitudes 
a que está sujeito quem trabalha 
na construção.
Desempenhou as mais variadas 
funções em várias empresas e 
chegou recentemente à Carmo 
Wood.

CRISTINA AMADO
A trabalhar nos escritórios 
em Lisboa com a função de 
assistente de Administração, a 
Cristina é natural de França.
“Vim para Portugal há 28 anos e 
fiquei. Sempre trabalhei na área 
comercial e recursos humanos.
Tenho uma grande paixão pelas 
viagens a África, essencialmente. 
Porquê a Carmo Wood? Uma 
nova aposta onde espero 
crescer...”

HUGO PEREIRA
O Hugo tem 37 anos, é natural 
de Viseu e é casado. 
Partilha: “A minha formação 
profissional é de Desenho, 
Medição e Preparação de Obra 
no CICCOPN.
Há mais ou menos 3 anos 
atrás ganhei o gosto pelas 
construções em madeira e em 

Dezembro surgiu a oportunidade 
de ingressar na Carmo Wood 
para continuar a minha 
evolução profissional e pessoal, 
aprendendo todos os dias mais 
um bocadinho.
Fui recebido de uma forma 
excecional e espero corresponder 
de forma positiva a todo o apoio 
e entreajuda que me têm dado.” 

JOÃO CARTAXO
O João Cartaxo a integrar a 
equipa agrícola
Partilha: “Desde cedo desenvolvi 
um gosto especial pela agricultura 
nas mais diversas vertentes, e 
por isso optei por seguir a minha 
formação no ramo de Agronomia.  
Iniciei a minha atividade 
profissional numa empresa ligada 
à produção de hortícolas para 
indústria em Santarém, tendo 
mais tarde colaborado com uma 
empresa na Zambujeira do Mar 
que se dedica à produção de 
Framboesa para exportação.
Surgiu depois a oportunidade de 
voltar mais tarde para Elvas onde 
colaborei com uma empresa, 
como técnico comercial na área 
das pastagens e forragens.
Em Novembro do ano passado 
foi-me dada a oportunidade 
de ingressar na equipa Carmo 
Wood, que se tem revelado uma 
ótima experiência.” 

JÚLIO PEREIRA
Recentemente juntou-se à 
equipa comercial o Júlio Pereira 
como key account. 
Começou por trabalhar na 
Amorim Revestimentos onde 
esteve quase 25 anos, dos quais 
3,5 na Alemanha, passando por 
todos os departamentos da área 
comercial.
Diz o Júlio: “A minha vinda 
para a Carmo Wood surgiu 
após uma aventura profissional 
de pouco mais de 2 anos 
numa grande carpintaria e 
tenho por responsabilidade o 
desenvolvimento do negócio 
da divisão Lazer em Portugal e 
Espanha, juntamente com a nossa 
equipa comercial de 16 pessoas 

desta área. Haverá sempre 
desafios que exigirão o melhor de 
nós – temos condições para os 
enfrentar.”
E acrescenta: “Sou pai de 2 filhos 
e responsável pela educação de 
2 cadelas e 2 gatos… gosto de 
caminhadas, viagens em família e 
boa mesa”.
O facto de falar 5 idiomas facilita 
o contacto com as pessoas, coisa 
de que muito gosta.
Disponível e positivo, agradece à 
equipa da Carmo Wood a ajuda 
recebida e o bom acolhimento 
e faz questão de salientar que 
estará pronto para apoiar os 
colegas se assim for necessário.

RUI TEIXEIRA
A liderar a equipa comercial 
juntou-se a nós o Rui Teixeira, 
natural do Porto, 50 anos, pai 
de 2 filhos, o Afonso com 17 e o 
Santiago com 5 anos.
“Completei a minha licenciatura 
em Gestão de Marketing no 
Porto e efetuei mais tarde 
uma pós-graduação executiva 
em vendas e key account 
management. Gosto de leitura 
e cinema, bem como, caminhar, 
jogar padel e estar com amigos.
Iniciei a minha carreira 
profissional em 1993, numa 
empresa Sueca, na área de 
dispositivos médicos. Mudei- 
-me para Lisboa em 1995, onde 
desenvolvi responsabilidades 
e competências profissionais 
durante 18 anos, incluindo a 
área de Vendas, a gestão da 
equipa Comercial, o Marketing 
e mais tarde a Direção Geral da 
empresa, em Portugal.
Em 2012, integrei um novo 
projeto durante 2 anos numa 
empresa Japonesa, na área 
de tabaco, como Diretor de 
Operações, Vendas e Trade 
Marketing. Mais tarde, em 2014, 
fui convidado para um novo 
desafio numa empresa Inglesa, 
na área alimentar/restauração 
coletiva, como Diretor de Novos 
Negócios e Desenvolvimento, na 
qual estive durante 6 anos.
No final de 2021, recebi um 
convite do Dr. Jorge Milne e 
Carmo, para este enorme e 
prestigiante desafio, que é o 
desenvolvimento do Grupo 
Carmo Wood, onde espero com a 
minha experiência, compromisso, 
coragem e resiliência, contribuir 
para o seu contínuo sucesso. 

Estou convicto que seremos 
em conjunto, uma “equipa de 
carpinteiros” de alta performance.”, 
escreve o Rui.

SALVADOR MONTEIRO
O Salvador tem 35 anos e é 
casado. 
Conta o seguinte:
“Nasci em Lisboa, mas 
rapidamente me mudei para o 
campo e sempre vivi em Idanha- 
-a-Nova, em contacto com os 
cavalos e o mundo agrícola. 
Profissionalmente sempre ligado 
ao mundo agrícola, com exceção 
de 4 anos que vivi em Angola e 
onde estive ligado ao setor dos 
plásticos.
Regressado a Portugal, vi na 
Carmo Wood uma empresa que 
sempre gostei de trabalhar e 
assim que surgiu a oportunidade 
de ingressar, não hesitei. Espero 
contribuir para o crescimento 
do Grupo Carmo Wood a nível 
internacional. 
Como hobbies tenho o padel, 
cavalos, surf e correr, sendo que 
a minha mulher diz que eu já sou 
quase profissional de padel.”

SÓNIA SANTOS
Em Lisboa, demos as boas-
vindas à Sónia Santos que 
escreveu…
“Tenho 46 anos, sou casada 
e tenho 2 filhos. Adoro viajar 
e sempre que posso, gosto 
de ocupar o meu tempo livre 
com atividades como uma boa 
caminhada junto ao mar ou um 
passeio de bicicleta. 
Tenho experiência na área de 
administrativa, comercial e 
marketing, com o privilégio de ter 
conhecido setores distintos como 
o alimentar, segurador, editorial e 
automóvel.
Vim para a Carmo Wood pela 
aposta numa empresa de 
referência na sua área de atuação, 
onde gostaria muito de crescer, 
adquirir novas competências e 
dar o melhor de mim. Desde o 
primeiro dia que fui muito bem 
recebida por todos e aqui  
deixo o meu agradecimento.” 15
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