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A Carmo Wood inaugurou novos 
escritórios flutuantes de madeira 
em Bordéus

Com solução e projeto inteiramen-
te idealizados e executados pela 
Carmo Wood, este é primeiro edi-
fício flutuante existente em Fran-
ça e resulta de um investimen-
to de 2 milhões de euros... pág. 3
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Iberis entra no capital da Carmo Wood para 
reforçar investimento em novas aquisições e na 
internacionalização da empresa
A gestora de fundos de private equity e venture capital, 
Iberis Capital, passou a deter, em conjunto com um co-in-
vestidor, 20% do capital da empresa Carmo Wood, em-
presa líder europeia no segmento das madeiras tratadas. 
Fundada pela família Milne e Carmo que mantém o con-
trolo maioritário da companhia, com 80% do capital, a 
Carmo Wood entra agora num novo estágio de expansão, 
focado no investimento de novas aquisições que permi-
tam acelerar o crescimento sustentado da empresa.
A nova estrutura acionista da Carmo Wood pretende 
também dinamizar o estágio de crescimento da empresa 
através do reforço da atividade internacional e da diversi-
ficação dos canais de distribuição. Com exportações para 
40 países, a faturação da Carmo Wood deverá atingir os 
cem milhões de euros em 2022, o que representa um 
crescimento homólogo de 15%.
Com esta operação, a Carmo Wood reforça ainda a apos-
ta em I&D, com um investimento adicional de quatro 
milhões de euros, alavancado no Fundo Bluetech, geri-
do pela Iberis Capital. As competências da Iberis Capital 
nos domínios de I&D foram reconhecidos pela Agência 

Nacional da Inovação, fator determinante para a concre-
tização da operação.
A entrada dos novos sócios no capital da Carmo Wood, 
que emprega 400 colaboradores e tem quatro unidades 
fabris em Pegões, Almeirim e Oliveira de Frades, vai de-
terminar a implementação de um novo sistema de Gover-
nance, desenhado de acordo com as melhores práticas e 
que alinha os acionistas, a gestão e os restantes stakehol-
ders para o desenvolvimento futuro da Carmo Wood.
Para Luís Quaresma, sócio da Iberis Capital, “a Carmo 
Wood é a maior empresa europeia em soluções de ex-
terior e de interior de madeira tratada. Em conjunto 
com os novos acionistas, pretendemos reforçar a sua 
posição de líder nos 40 mercados em que opera e con-
quistar novas geografias, um trabalho alavancado na 
estratégia da atual gestão, liderada por Jorge Milne e 
Carmo”.
Com uma vasta gama de soluções, a Carmo Wood pro-
duziu e trabalhou a madeira utilizada nos Passadiços do 
Paiva, na Ponte Pedonal da Calçada de Carriche e nos 
escritórios flutuantes no Porto de Bordéus.

INVESTIMENTO 
ADICIONAL DE 

4.000.000€
 EM I&D

CRESCIMENTO  
DE 15% PARA 2022,

100.000.000€  
DE FATURAÇÃO



A Carmo Wood inaugurou recentemente os seus novos 
escritórios flutuantes de madeira em Bordéus

que as empresas portuguesas podem e devem arriscar e desafia-
rem-se a si próprias, dentro e fora de portas. Ao todo são 600m2 
de escritórios flutuantes, assentes numa barcaça de 30 metros por 
11 metros, e que são, em si, uma atração turística e ponto de inte-
resse para todos os que visitam esta região da cidade. Revestido 
com 2.000 postes de vinha Carmo Wood, que simbolizam os mais 
de 40 anos de história da marca no mercado agrícola em França, 
este novo espaço de trabalho está equipado com a nossa linha de 
mobiliário de escritório e o nosso soalho em pinho marítimo.  
Neste projeto híbrido, meio barco, meio edifício, o compromisso da 
Carmo Wood foi reduzir ao máximo o impacto ambiental através da 
utilização de materiais como madeira, terra crua, sabugo de cânha-
mo e cortiça. A imperativa emergência climática guiou as equipas 
no estabelecimento de recursos energéticos sustentáveis através 
da instalação de 18 painéis fotovoltaicos e um sistema de refrigera-
ção através da reciclagem da água dos “Bassins a Flot”. A acústica 
do edifício, o sistema próprio de renovação do ar, a fachada com 
vidro que permite a entrada de luz natural, a construção em ma-
deira e os diferentes espaços de lazer dedicados aos colaboradores 
garantem o bem-estar de todos. 

A Carmo Wood, inaugurou no passado mês de 
Junho o seu projeto mais inovador e desafiante 
de sempre, os novos escritórios flutuantes em 
madeira que acolhem a sede da Carmo France 
Agriculture e da Carmo France Structure en 
Bois, em Bordéus, na zona dos “Bassins à Flot”. 

Com solução e projeto inteiramente idealizados e executados pela 
Carmo Wood, num trabalho conjunto com a Carmo Estruturas e 
Carmo France Structure en Bois, este é primeiro edifício flutuan-
te existente em França e resulta de um investimento de 2 milhões 
de euros. Pelo seu carácter inovador, a construção deste edifício 
envolveu a perícia e know-how de 14 empresas (entre Portugal 
e França), e uma multiplicidade de procedimentos administrativos, 
mas também um grande número de desafios técnicos, ambientais 
e estruturais. 
A Carmo Wood continua a fazer a diferença, num mercado externo 
tão concorrencial como o mercado francês e a deixar bem claro 

600 m2 
2 milhões de euros
18 painéis fotovoltaicos
2.000 postes de vinha no revestimento
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Business Intelligence 
Novo Robot Carpintaria
A constante evolução tecnológica e a busca por inovação que per-
mita aumentar a eficiência e qualidade dos seus processos e produ-
tos são premissas que estão presentas em todas as fábricas na Car-
mo Wood. Desse modo, no passado mês de Julho a Carmo Wood 
adquiriu um novo “Carpinteiro”. 
Completamente autónomo, a nossa nova linha robotizada da unida-
de da Carpintaria permite auxiliar na assemblagem de 26 diferentes 
produtos, tendo capacidade para trabalhar 24 horas por dia, sem 
interrupções.
Com este novo investimento, a Carmo Wood dá mais um passo em 
frente na Inovação e Desenvolvimento, permitindo diminuir os tem-
pos de resposta aos nossos clientes e aumentando a nossa capaci-
dade de Produção, continuando a manter o foco num crescimento 
constante e sustentado, apostando mais uma vez na aliança entre 
a excelência dos seus colaboradores e tecnologia de ponta, dando 
resultado a mais um caso de sucesso entre portas.

A portuguesa Carmo Wood, líder europeia no segmento de madei-
ras tratadas, acaba de conquistar o reconhecimento de idoneidade 
para a prática de atividades de Investigação e Desenvolvimento 
(I&D), atribuída pela Agência Nacional de Inovação (ANI), que pode-
rá potenciar novas soluções de produção, particularmente no que 
respeita à sustentabilidade. 
Produção sustentável de matérias-primas e materiais derivados 
da floresta, processos produtivos mais verdes e eficientes, quími-
ca verde ou desenvolvimento e eficiência de sistemas de produ-
ção constituem as principais áreas de atuação e domínio técnico 
da Investigação e Desenvolvimento da Carmo Wood, agora cer-
tificadas pela ANI. 
“Enquanto líderes de mercado e com a inovação no centro de tudo 
o que fazemos, sentimos a vontade e a responsabilidade de ir mais 
além e de continuar, incessantemente, em busca de novas soluções 
que tornem os nossos processos mais eficientes, que sejam mais 
sustentáveis e que, no fim do dia, aportem inovação a todo o setor”, 
refere Jorge Milne e Carmo, Presidente Carmo Wood.   
O Selo de Reconhecimento de Idoneidade na Prática de Atividades 
de I&D é atribuído a empresas que comprovem a sua capacidade e 
know-how nos domínios requeridos e é, em si, um fator de diferen-
ciação e valorização das entidades no mercado, comprovando a sua 
competência para a realização de atividades de I&D. A detenção 
deste selo permite ainda estabelecer novas parcerias em projetos 
de I&D (nomeadamente com empresas e entidades do Sistema 
Científico e Tecnológico Nacional) e a captação de financiamento 
por parte de fundos.

— Prémios Cotec  —
Parabéns Carmo Wood !
É oficial, não somos só nós a dizê-lo, o Grupo Carmo Wood pelo 
segundo ano consecutivo obteve o estatuto de EMPRESA INO-
VADORA COTEC, para as empresas A. Mline Carmo e Carmo S.A.
Este estatuto é tanto mais importante, quanto é um reconhecimen-
to que resulta da COTEC Portugal em parceria com os principais 
Bancos portugueses.
Não basta ser reconhecido pelo investimento em Inovação. As  
EMPRESAS INOVADORAS COTEC têm de aliar esse investimento a 
uma robustez financeira e excelente prestação económica.
Este estatuto é mais um reforço do estatuto e prestígio do Grupo 
Carmo Wood, fruto do trabalho contínuo dos últimos anos e que 
nos dá uma visibilidade ainda maior junto de parceiros e instituições 
no mercado.

Selo de Reconhecimento de Idoneidade na 
Prática de Atividades de I&D

Carmo Wood aposta na investigação e 
desenvolvimento rumo à sustentabilidade 

4



Prémio liderança e 
desenvolvimento Empresarial
A AIMMP – Associação das Indústrias de Madeiras e mobi-
liário de Portugal, durante a sua recente Assembleia Geral, 
distinguiu o nosso presidente Jorge Milne e Carmo com o 
prémio da Fileira Florestal para a excelência de Liderança e 
Desenvolvimento Empresarial. 
O prémio entregue pelo Presidente da AIMMP, Dr. Victor 
Poças, tem grande significado para todos na nossa empresa 
ao vermos reconhecido o trabalho e competências que têm 
levado o nosso grupo empresarial além-frontei-
ras onde o nome Carmo representa o que 
de melhor se faz em Portugal em mais 
de 40 países.

Proteções de culturas [ Anti-Granizo/Anti-chuva ]
Madeira ou Cimento?

Com as modificações climáticas, fenómenos como a 
queda de granizo ou de chuvas torrenciais fora de época 
têm-se intensificado este tipo de proteções.
Para proteger as plantações frutícolas destes males que 
podem destruir toda uma colheita, tem-se desenvolvido 
proteções de redes apoiadas em postes.
Estes sistemas de estruturas são deveras complexos 
pois as redes são cosidas a cabos de aço e fios de P.V.C.  
ou metálicos. Por sua vez, toda a estrutura fica ancorada 
ao solo por meio de cabos, tensores e âncoras.
Estes sistemas têm que aguentar com ventos muitas 
vezes ciclónicos e toneladas de gelo ou água que caem 
em espaços de tempo reduzidos. As redes em P.V.C. são 
extremamente flexíveis de forma a não rasgarem e po-
derem recolher toda a massa que cai do céu.
Também os cabos e fios que as “cosem” aos postes de 
sustentação de toda a estrutura são elásticos para não 
partirem com os impactos.
A base de toda a estrutura são os postes que podem 
ser em Madeira tratada Carmo Wood ou em cimento 
pré-esforçado.
Acontece que os segundos, devido à sua falta de elas-
ticidade e resistência, sucumbem ao esforço ou, dada a 
sua rigidez, provocam rasgos nas malhas de impossível 
reparação ou pelo menos difícil substituição.
Os Postes em Madeira tratada Carmo Wood, com a 
sua imensa resistência mecânica, duração e flexibilida-
de acompanham as necessárias elasticidades, resistin-
do às tempestades e prevenindo os rasgos nas redes.

Obrigado AIMMP 

Obrigado Dr. Victor Poças !
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Simples noções de Proteção de Madeiras
Velaturas, Pinturas e tratamentos de superfície.

As tintas são, na sua maioria, películas sólidas e nada ou pouco elásti-
cas, e quando aplicadas na superfície de madeira podem sofrer fissu-
ras ou degradação rápida devido às duas matérias que se comportam 
dimensionalmente de forma diferente. A madeira “joga” e a tinta não. 
Também a madeira “respira” e a tinta não deixa respirar.

Já certas velaturas são porosas e permitem jogo dimensional, o que 
as torna mais compatíveis com a madeira e por isso duram mais anos.
Algumas velaturas integram um pouco de biocida, o que permite um 
pequeno grau de proteção das carpintarias ou móveis de exterior.
No entanto, para durações pretendidas maiores, não substituem os 
tratamentos em profundidade.

respirável sustentável

flexível100% natural

durável

MADEIRA

Regresso à Ovibeja
Decorreu entre os dias 21 a 25 de Abril de 2022, a 38ª edição da 
Ovibeja, um dos mais importantes certames, a nível nacional, ligado 
ao setor agrícola.
Após um hiato nesta feira, a Carmo Wood voltou, de forma ímpar, a 
marcar a sua presença na Ovibeja com um stand preparado para re-
ceber todos os visitantes, num espaço que proporcionou um grande 
convívio e confraternização, registando uma enorme afluência de 
visitas. Ao longo de toda a Ovibeja, recebemos, com enorme satis-
fação, a visita de muitos dos nossos habituais clientes.
Esta feira teve o acompanhamento técnico e permanente do nosso 
Departamento Comercial de Agricultura. Tivemos o enorme prazer 
de receber a visita de Sua Excelência o Presidente da República Por-
tuguesa, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. 

 
Neste capítulo, há que reter que a madeira é 
um material “vivo” que contrai e dilata com o 
grau de humidade do ambiente ou em contacto 
com a água ou o sol, e que é um material poroso. 

XIV Feira do Cavalo  
de Ponte de Lima

A Carmo Wood marcou, mais uma vez, presença 
na XIV Feira do Cavalo de Ponte de Lima, uma das 
feiras mais emblemáticas do mundo equestre da 
zona Norte do país, que decorreu de 07 a 10 de Ju-
lho de 2022.
Para além dos produtos ligados à nossa linha de 
Horservice, o nosso stand estava equipado e deco-
rado com a nossa linha de mobiliário Jardim, criando 
um pequeno espaço de lazer.
Durante toda a feira, recebemos visitas de impor-
tantes clientes ligados ao mundo equestre.
Dada a importância desta feira, estaremos, com 
toda a certeza, presentes na próxima edição.
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A Carmo Wood marca presença em várias Feiras 
Internacionais
Até ao final do ano 2022, a Carmo Wood vai 
estar presente em grandes Feiras Internacionais 
de diferentes setores. Esta é a melhor forma 
de mostrarmos ao mercado a qualidade e 
diversidades dos nossos produtos. 

No setor Agrícola, vamos estar presentes em Itália, na Feira 
EIMA em Bologna e na INTERPOMA em Bolzano, ambas em 
novembro. Em França a Carmo France, marca novamente 
presença na VINITECH em Bordéus, também em novembro.
Recorde-se que a Carmo Wood fornece, há mais de 40 
anos, os postes de madeira que sustentam as vinhas de mar-
cas francesas tão reputadas como a Moët et Chandon, a 
Conhac Hennessy, a Richard, a Chateau Latife Rothchild ou 
o Chateau Petrus, entre muitas outras.
Também em França, mas no segmento de Lazer – Camping/
Glamping e Mobiliário de Jardim, a Carmo Wood vai mais 
uma vez fazer duas feiras: a ATLANTICA em Niort em ou-
tubro e o SALON SETT em Montpellier em novembro. São 
referência para todos os decisores e prescritores de locais 
turísticos. 
Também nesta área, mas em Portugal, onde este segmen-
to está em grande desenvolvimento, vamos estar presentes 
pela primeira vez na DECOR HOTEL em outubro no Porto. 
A Construção é outro negócio muito relevante para a Carmo 
Wood. A CONSTRUTEC é um Salão de Construção que se 
realiza em Espanha, na cidade de Madrid, em novembro. É 
uma oportunidade para encontrar potenciais clientes e dar a 
conhecer as nossas grandes obras.
Em setembro marcamos também presença em duas feiras 
de mobiliário, uma em Riad, a INDEX SAUDI e outra em 
Londres, a DESIGN LONDON.

 
FEIRAS : 
EIMA, em Bologna
INTERPOMA, em Bolzano
VINITECH, em Bordéus
ATLANTICA, em Niort
SALON SETT, em Montpellier
CONSTRUTEC, em Madrid 
INDEX SAUDI, em Riad
DESIGN LONDON, em Londres
DECOR HOTEL, no Porto 

Galiforest 2022
A Carmo Wood marcou presença em mais uma 
feira, desta vez na maior feira florestal de Espa-
nha, em Santiago de Compostela, a Galiforest!

No seguimento do investimento na nova área de negócio 
iniciada em 2021, a exploração florestal, fomos acompanhar 
os principais fornecedores de máquinas direcionadas para o 
trabalho na floresta, de forma a garantir a melhor qualidade 
e modernização nos nossos equipamentos. A feira florestal 
Galiforest apresenta as novidades e recentes tecnologias 
existentes no mercado permitindo perceber quais as melho-
res opções a seguir.
Este evento contou com o espaço Carmo Wood, reforçado 
por toda a equipa de compras de madeira, o que permitiu 
receber clientes, e principalmente atuais e potenciais for-
necedores que visitaram a feira, tendo a oportunidade de 
esclarecer todas as características da matéria-prima Carmo 
Wood!
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Testemunho Cliente
Conheço a Empresa Carmo Wood há 25 anos, 
para mim sempre foi sinónimo de Fiabilidade 
Qualidade e Profissionalismo. 
Enquanto agricultor, e em tempos conturbados 
como este, é fundamental ter empresas como 
esta como fornecedores de qualidade.

Eng. José Madeira - Viticultor 

Restaurante Gigi 
Restaurante de histórias e memórias sobre estacas de madeira 
com grelha a perfumar o ar de quem atravessa a ponte pedo-
nal de acesso à praia, construída pela Carmo Wood há 26 anos.
O novo edifício construído é um apoio de praia com equipamento 
associado, e está implantado num setor sensível, a área protegida 
do Parque Natural da Ria Formosa. Este edifício substituiu o antigo 
(conhecido como Gigi), localizado a poucos metros mais a sul da 
implantação deste novo edifício. A nova construção foi configurada 
com uma estrutura de madeira em paredes e cobertura, suporta-
da por estacas. A cobertura foi materializada com painéis isolantes 
acima dos quais está instalado um chão de deck em madeira que 
permite a sua acessibilidade. O perímetro da cobertura é acabado 
em Kolmo. As paredes são construídas com estrutura em madei-
ra, em forma “sandwich” com material de isolamento interior. Os 
acabamentos das paredes exteriores, interiores e tectos falsos, são 
na sua grande maioria em madeira tratada com produtos que ga-
rantem as suas propriedades de resistência ao fogo. Algumas das 
paredes interiores do setor de balneários, cozinhas e bares estão 
acabadas com revestimentos impermeáveis laváveis. Os acabamen-

Praia das Rocas, Castanheira de Pera

tos de chão são deck em madeira natural no exterior com junta 
aberta, pisos de madeira na sala pública interior e porcelânicos anti-
derrapantes nas áreas de serviço. Todas as divisões que compõem o 
edifício contam com instalações de ventilação e climatização de ar, 
sistemas de som ambiente, rede de dados, sistemas de segurança e 
instalações contra risco de incêndios. Todas as portas e janelas são 
em madeira. 
A Carmo Wood participou no voltar do ecoar de Pavarotti, Dalida e ou-
tros tantos êxitos enquanto se abrem garrafas de champanhe ao toque 
de um sabre. 

A Praia Fluvial das Rocas é um espaço de lazer, animado e divertido, situado na vila de Castanheira de Pera.
Uma piscina de ondas, uma albufeira e uma ponte secular constituem um ambiente muito descontraído de lazer.
Assim sendo, e procurando como sempre proporcionar um serviço de qualidade e de excelência, este ano investiram na conceção de um 
Lounge onde, em conjunto, desenvolvemos daybeds personalizadas com a assinatura da Carmo Wood, em madeira tratada em autoclave 
de primeira qualidade como principal elemento construtivo, que facilita a integração no espaço a ocupar, mantendo um ambiente natural.
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Construção de Passadiços  
e Corredor de rio Arunca, Pombal
Parte das infraestruturas foram concebidas em estrutura de madeira permitindo uma 
realidade e dimensão diferentes do existente até então. O percurso e a sua implantação 
permitem o usufruto da natureza e o seu contacto direto, sendo ao mesmo tempo uma 
presença discreta e integrada na paisagem envolvente.
Os materiais usados foram estudados por forma a integrarem-se devidamente na pai-
sagem e nas condicionantes estruturais do local, na sua funcionalidade e manutenção. 
As diferentes infraestruturas ganham a força de elementos de destaque, inovadores, 
modernos e equilibrados.  

Há um novo passadiço no concelho de Vale de 
Cambra, que vai unir duas das maiores atrações 
da freguesia de Arões.
Construído pela Carmo Wood junto à Cascata 
do Poço do Linho de Paraduça, a estrutura 
permite apreciar a queda de água, a lagoa e a 
zona verde envolvente.
O percurso em madeira, começa junto à 
estrada principal da aldeia de Paraduça e vai 
até à cascata. A estrutura é composta por 
plataformas e escadas em madeira, de forma 
a causar o menor impacto visual possível e 
preservar a natureza. 
O objetivo passa por conduzir os visitantes 
àquele local emblemático da freguesia de 
Arões, obra esta que valoriza e preserva o 
património natural daquela aldeia, da freguesia 
e do concelho.

Cascata do Poço  
do Linho

Nostalgia Carmo Wood
O nosso ex-colaborador da Carmo S.A. Joaquim Bastos, que 
trabalhou connosco durante 23 anos, não esquece os bons 
anos que dedicou à empresa e para se manter ocupado e 
lembrar os bons tempos constrói maquetes de produções 
Carmo Wood com restos que recolhe nas limpezas das nos-
sas carpintarias.
Depois de ter construído totalmente sozinho duas maquetes 
réplicas dos nossos escritórios de Oliveira de Frades agora 
executou duas novas obras primas: os parques caninos e o 
parque medieval Évora.
Mais uma vez, ficamos muito gratos e emocionados pelo ca-
rinho de Joaquim Bastos que se recusa a receber qualquer 
compensação pelo seu trabalho.
Muito obrigado da minha parte pois faz sempre questão de 
os oferecer à minha pessoa.

Jorge Milne e Carmo

MAQUETES PARQUE CANINO E  
PARQUE MEDIEVAL
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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...

CARLOS LOPES
"Sou de Vouzela, tenho 25 anos e 
desde sempre gostei do contacto 
com a natureza, razão que me 
levou a fazer a minha formação 
em Engenharia Agronómica em 
Castelo Branco e de seguida 
completei o mestrado em Vila Real.

Nos verões enquanto estudante 
trabalhei numa carpintaria da 
família que me despertou o 
interesse e gosto pela madeira. 
Comecei o meu percurso 
profissional numa grande empresa 
vitivinícola do Dão, onde tive 
o primeiro contacto com os 
produtos Carmo Wood. Vi na 
Carmo Wood uma excelente 
oportunidade de continuar 
a trabalhar com a natureza, 
neste caso mais ligado ao setor 
florestal, e poder desenvolver 
variadas competências técnicas e 
comportamentais que a empresa 
transmite e exige.  

Gosto de jogar ténis e também sou 
músico numa banda filarmónica e, 
sempre que o tempo permite, dou 
uns belos passeios de mota.”

DÉBORA AFONSO 
Em Pegões acolhemos a Débora 
Afonso, com 23 anos, de Zurique, 
que desde os 7 anos vive em 

Pegões. “Sou formada na área da 
saúde, mas numa das voltas que a 
vida dá, integrei-me na equipa de 
obras da Carmo Wood, um desafio 
a que não fiquei indiferente.
Hoje só tenho a agradecer ao 
grupo Carmo Wood, pela melhor 
oportunidade da minha vida e 
por me ter mostrado que não há 
mudança nenhuma que eu não 
me consiga adaptar. Tenho ainda a 
agradecer a todos os meus colegas 
pelo excelente ambiente e pela 
ajuda que me proporcionam.
É um enorme orgulho e privilégio 
poder fazer parte desta grande 
empresa que é a Carmo Wood.”

Novo website carmo.com com conteúdos renovados
Uma organização mais intuitiva, uma navegação mais rápida e novas 
áreas de conteúdo. Cada produto tem agora uma descrição mais de-
talhada, informação sobre as suas características e os cuidados de 
preservação a aplicar, são algumas das melhorias que irá encontrar.
Além dos produtos, damos também um grande destaque ao nosso 
Portfólio de Obras, onde reunimos informação e imagens de algu-
mas das empreitadas mais emblemáticas em que estivemos envol-
vidos, ao longo dos anos.
Outra das novidades que irá encontrar são testemunhos, porque 
melhor do que falarmos sobre a nossa qualidade, é termos clientes 

satisfeitos que o fazem por nós na primeira pessoa. São as boas 
experiências que criam a confiança e o passa palavra. E estes teste-
munhos não são restritos a clientes, mas também a colaboradores. 
Porque queremos captar os melhores recursos, queremos partilhar 
as experiências positivas dos que trabalham connosco.  
Até final deste ano vamos também arrancar com a venda de alguns 
dos nossos artigos online diretamente no nosso website. São cada 
vez mais clientes a solicitarem essa facilidade e conveniência e acre-
ditamos que será um instrumento essencial para consolidarmos a 
venda dos produtos Carmo Wood além-fronteiras.

O grupo Carmo 
Wood fez uma 

remodelação do seu 
website no final de 

setembro,  
já espreitou ?

10



FILIPE OLIVEIRA
"Sou natural de Espinho e a 
minha formação académica é 
na área da Enologia. Cedo entrei 
nos bombeiros, fruto da ligação 
familiar, praticamente nasci num 
quartel de bombeiros. Iniciei a 
minha atividade profissional na 
transformação de carrocerias 
especiais, mas a partir daí assumi 
uma série de desafios até ao 
ponto onde me encontro hoje. 
Trabalhei por conta própria na 
área da carpintaria de Limpos, 
fui vendedor na Leroy Merlin 
e bombeiro profissional de 
aeroporto, voltando depois à área 
das madeiras onde, passo a passo, 
caminhei até ao dia em que entrei 
na Carmo Wood. Pelo meio 
estive como voluntário no Quénia 
onde desenvolvi projetos locais 
e cresci enquanto ser humano. 
Gosto de desporto e passear 
com a matilha lá de casa. Quero, 
desde já, agradecer aos meus 
colegas que me permitiram sentir 
realizado e acabar o dia com o 
sentido de dever cumprido.”

GABRIEL FERREIRA
"Como recém-licenciado 
em Engenharia de Software 
na Universidade de Solent-
Southampton no Reino Unido, 
vejo na Carmo Wood a minha 
primeira oportunidade da carreira 
ao integrar-me numa verdadeira 
equipa de I.T.. Apesar de ainda 
novo, o meu percurso no ramo 
é já bastante preenchido. Iniciei, 
antes de terminar o meu percurso 
académico, a minha primeira 
atividade por conta própria, 
tendo já desenvolvido inúmeras 
soluções de software, tanto 
na vertente financeira como 
também na integração de lojas 
de roupa virtuais e montagem de 
equipamentos informáticos.  
Durante esta nova fase, pretendo 
desenvolver os meus estudos na 
célebre escola de programação 
“42 Lisboa”, e depois se verá.”

JAVIER GONZALEZ
37 anos, técnico superior em 

gestão de recursos florestais e 
paisagísticos. “Durante a minha 
carreira profissional, realizei 
diferentes funções dentro da 
indústria florestal desde operário 
a maquinista, encarregado de 
compras e chefe de equipa, 
explorações florestais, assim 
como responsável de serralharia. 
Toda a minha vida estive ligado 
ao setor florestal, vivendo com 
paixão tudo o que a floresta pode 
oferecer, tanto em termos de 
experiência como de produtos.
Na Carmo Wood, sou 
responsável pelas compras de 
madeira em Espanha, está a ser 
uma experiência muito agradável 
tanto pelo companheirismo da 
equipa de compras e operações, 
como pela oportunidade que me 
está a ser dada para pôr os meus 
mais de 20 anos de trabalho e 
conhecimento ao serviço de uma 
empresa forte, responsável e 
dinâmica, é um orgulho contribuir 
para o crescimento.
Toda a paixão processada neste 
sector devo a quem me ensinou, 
o meu pai, que dedicou toda a sua 
vida a este tão bonito trabalho e 
espero dentro da Carmo Wood, 
seguir os seus passos.
Sou natural de Ribadeo Galicia, 
agora resido em Valladolid, onde 
moro com a minha esposa Noelia 
e a minha filha Paula. Sempre 
que podemos, escapamos para 
Ribadeo para desfrutar do mar e 
da família, nosso maior hobby.”

JOÃO DIOGO PAULO
"Nasci a 11/04/1998 em Santo 
Estêvão. Desde sempre ligado 
ao campo e ao gado, escolhi 
formar-me na área da produção 
animal na Escola Superior Agrária 
de Santarém e passei por uma 
empresa de produtos pecuários 
e genética até aparecer o convite 
de integrar a direção de obras 
de agricultura do grupo Carmo 
Wood. Não pensei duas vezes 
pelo histórico que tem o grupo. 
De facto, é um desafio a área em 
que trabalhamos.”
 

MAGDA MENDES
Em Lisboa, acolhemos 
recentemente Magda Mendes, 
33 anos, com formação 
académica no Instituto de 
Formação Bancária. “Passei 
por algumas experiências 
profissionais, com funções 
maioritariamente ligadas à 

área financeira”, diz a Magda 
e continua: “A experiência 
no Grupo Carmo Wood tem 
sido um desafio. Fui muito 
bem recebida no escritório 
em Lisboa, por todos. Tenho 
dois filhos, gosto de passar o 
meu tempo livre entre família 
e amigos e divido a minha vida 
entre Lisboa e o Alentejo.”

RITA BARROSO
"Casada e mãe de 3 filhos, leoa 
de signo e de coração, católica 
e apaixonada pelas pessoas, 
por aprender e conhecer novas 
ideias, culturas, países, comidas  
… quem me conhece diz que 
tenho muita fibra … por isso 
fez todo o sentido abraçar 
um projeto, também ele, com 
muita fibra – na matéria-prima 
e, pelo que já percebi, também 
nas pessoas. Licenciei-me 
em direito pela Universidade 
Católica de Lisboa, área onde 
iniciei a minha vida profissional 
como advogada na área do 
contencioso. Passados 5 anos 
abracei um desafio na área da 
agroindústria e apaixonei-
-me pela criação de produtos, 
pelo ambiente de fabrico e 
por ajudar a fazer crescer 
negócios e pessoas. Viajei pelo 
mundo inteiro a vender tomate, 
desenvolver negócio e construir 
relações com clientes, muitas 
das quais ainda perduram. Ao 
longo de 14 anos fui responsável 
pela área de vendas, gestão de 
clientes, desenvolvimento de 
novos mercados e produtos, 
transportes,  primeiro como 
Sales Manager, depois com 
Key Account e depois com 
Diretora Comercial Ibéria (20x 
em volume de produção e 4x 
em clientes). Como Diretora 
Corporate, fui responsável pela 
gestão estratégica dos recursos 
humanos.”
Chegou à Carmo Wood, 
onde quer contribuir para o 
desenvolvimento das pessoas, 
para que se sintam mais felizes, 
motivadas e realizadas enquanto 
parte desta família.

ROGÉRIO SILVA
Juntou-se a nós o Rogério 
Silva durante o passado mês 
de setembro. Licenciado em 
Gestão de Empresas, começou 
na Indústria Automóvel, que lhe 
incutiu a dinâmica e a exigência 

que caracteriza esse setor de 
atividade. Passou também por 
outras indústrias, nomeadamente 
do setor elétrico e eletrónico. É 
natural de Estarreja, onde reside, 
tem 46 anos e é pai de 2 filhos: o 
Diogo com 26 anos e o Francisco 
com 10. Ocupa os seus tempos 
livres com a família e com os 
amigos e, sempre que possível, 
também com desporto – embora 
tenha completado uma maratona, 
não se considera um maratonista, 
mas gosta muito de corrida, seja 
na estrada ou na montanha. 
Partilha connosco: “A Carmo 
Wood é uma empresa cujo 
crescimento tenho acompanhado 
ao longo dos últimos 6 anos, 
ainda assim não posso esconder 
que tenho tido uma experiência 
ainda mais marcante do que 
imaginei. São vários os aspetos 
que me deixam positivo e 
motivado para o futuro, mas 
tenho que referir a amabilidade, 
o compromisso e o entusiasmo 
de todos os colegas com quem 
tenho contactado.”

SARA ALMEIDA
Sara Almeida, 26 anos, 
licenciada em economia pelo 
ISCTE-IUL, em Lisboa. 
“Vivo em São Pedro do Sul, 
Viseu. Desde sempre que o 
Grupo Carmo Wood, com a 
sua notável presença no meio 
industrial da zona, foi uma 
referência nas minhas ambições 
profissionais. De uma pequena 
empresa passei a abraçar o 
desafio de um ambiente de 
trabalho mais abrangente. Fora 
do ambiente profissional, adoro 
viajar e conhecer sítios novos, 
dou extremo valor às relações 
humanas, sou apologista que “o 
saber não ocupa lugar” e acredito 
que todos nós temos um papel 
importante no mundo. E este 
novo desafio que embarco tem 
um bocadinho do que referi. 
Tem sido gratificante aprender 
toda a arte e entender toda a 
mestria desde a matéria-prima 
até o produto chegar ao cliente, 
trabalhar com equipas que levam 
este “barco” a bom porto com o 
maior gosto, profissionalismo e 
dedicação e viver o dia-a-dia de 
uma Grande empresa, a quem 
agradeço a oportunidade que me 
foi dada.”
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Depois de dois anos de pandemia, que infelizmente continua por aí, depois de uma 
guerra na Europa que muito poucos entendem, o que podemos pensar, desejar para a 
época Natalícia que se avizinha, para um renovar de ciclo que acontece todos os anos?

Mais do que nunca, união entre todos os seres bons. Estou profundamente convencido 
que a grande maioria das pessoas são boas, que querem o bem dos outros. 

Na Europa, no nosso Portugal, no seio da nossa família ou amigos, nunca foi tão necessário 
juntarmo-nos para que juntos, contribuirmos para que a Luz brilhe com mais intensidade.

Jorge Milne e Carmo
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Junte-se a nóswww.carmo.com  | 
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