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Convocatória

CANTANDO E RINDO…
Nós Portugueses bem tentámos sair da crise, mas ela é pior
que uma “lapa” ou doença não nos larga.
Mudam os governos e a nossa vida vai piorando, prometem
que vão melhorar as nossas condições de vida, mas cada vez
mais assistimos a maus exemplos de quem nos governa.

Nos termos dos artigos 28.º, 29.º e 30.º dos Estatutos
desta Associação, convoco todos os associados no pleno
uso dos seus direitos, a reunirem-se em Assembleia
Geral Ordinária, na Sede desta Instituição, no próximo
dia 5 de maio, pelas 21h00, com a seguinte
Ordem de Trabalhos
1- Apreciação, Discussão e Aprovação da Proposta do
Relatório e Contas da Direção e o Parecer do Conselho
Fiscal, relativo à Gerência do ano de 2015;

E, então nestas mudanças é que assistimos a um “fartar
vilanagem”, mas lá vamos cantando e rindo… ao som desta
música.

2- Meia hora para discussão de outros assuntos de
interesse.

Sempre foi costume dizer-se que quem muda Deus ajuda,
mas o que vemos é só promessas!... e lavar roupa suja,
tentando desviar-nos as atenções!...

Se, na hora marcada, não comparecer a maioria
numérica de associados, esta Assembleia funcionará
meia hora depois, com qualquer número.

Há meses, mais propriamente em junho de 2015 chamaramnos para uma reunião em que fomos informados que não
havia dinheiro e que as Associações deveriam reinventarse…. Em dezembro de 2015, fomos chamados ao mesmo
local e foi-nos dito que já não faltava dinheiro e que
chegariam às empresas a partir de janeiro de 2016, cem
milhões, um milhão por dia, durante cem dias. Na realidade
não conhecemos nenhuma empresa que tenha recebido
algum, mas que criaram um clima de contentamento
também é verdade.
O dinheiro ía chegar do BEI - Banco Europeu Investimento,
sete milhões a taxa de juro
Negativo, empréstimo a vinte anos, quem vier depois de nós
que pague…
Na nossa Associação estamos a candidatar-nos a todos os
programas e projetos a favor dos nossos associados mas na
realidade deste Fevereiro de 2014 que estamos sem a
Formação Modular de Apoio às Empresas que mantinha a
Associação aberta todos os dias à noite e agora os projetos
entram, não são aprovados e depois são repescados e
depois de novo reprovadas, é uma brincadeira…mas nós lá
vamos cantando e rindo… até quando…
Depois deste desabafo…
Aproveito para convidar os nossos Associados para
reunirem em Assembleia Geral no próximo dia 05/05/2016
para vermos as nossas contas.

O Presidente da Direcção
José Gomes Alves
presidente@aepvz.pt

Póvoa de Varzim, 4 de abril de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
José Pedro Cancela Araújo
Nota: Esta convocatória através da presente revista, substitui o aviso postal
previsto no Artigo nº. 29, uma vez que a mesma é enviado aos associados dentro do
prazo regulamentar, e é instrumento idóneo para levar ao conhecimento de todos
os associados, os actos importantes da vida da nossa Associação.
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A Delegação da Ordem dos Advogados da Póvoa de Varzim
em conjunto com a Associação Empresarial da Póvoa de
Varzim, com a colaboração da Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica e da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, promoveram a conferência sobre "Venda com
redução de preços e livro de reclamações", no passado dia
30 de março.
Os Inspectores da ASAE Domingos Manuel Mendes Gomes
e José Luzano Quadros Flores foram os conferencistas
desta sessão com um tema bastante importante para a

atuação no quotidiano dos comerciantes locais.
A próxima conferência terá lugar, este dia 6, pelas 18h00m,
subordinada ao tema “A simplificação administrativa: o
regime jurídico de acesso e exercício de atividades de
comércio, serviços e restauração e o papel do município”,
onde será conferencista a Arqtº Susana Bettencourt da
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
E mais uma vez a conferência terá lugar no Salão Nobre da
Associação Empresarial da Póvoa de Varzim, na Praça do
Almada. A entrada é gratuita.

A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim (AEPVZ)
levou a cabo no dia 10 de março, uma sessão de
esclarecimento aberta a todos os seus sócios e população.
Foi uma ação em colaboração com o Triave, Centro de
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave, com o
objetivo de esclarecer sobre a Lei n.º 144/2015, de 8 de
Setembro. A legislação estabeleceu os princípios e regras a
que deve obedecer o funcionamento das entidades de
resolução alternativa de litígios de consumo.
De acordo com o presidente da direção da AEPVZ, Gomes
Alves, a sessão “correu muito bem”, tendo marcado
presença cerca de 30 pessoas que se mostraram muito
interessadas no tema.
Não foi possível ainda esclarecer na totalidade as questões
levantadas, referiu Gomes Alves, já que “o diploma da
obrigatoriedade dos Lojistas/Comerciantes indicarem em
local visível, qual o centro de arbitragem a que devem

recorrer os seus clientes ainda está em fase de
implementação”. Uma coisa é certa, os participantes foram
alertados que as coimas para quem não cumprir esta lei
serão muito pesadas.
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Ana Paula Penteado

Esther Liska

A Palestra “Progresso no Feminino”, realizada no dia 4 de
março, promovida pelo Movimento Lírio Azul e Associação
Empresarial Póvoa de Varzim em colaboração com Associação Montanha D'Afetos – Associação de Apoio Social AntiPobreza, foi ocasião para a AEPVZ ser palco de uma homenagem às associadas com 20 anos ou mais de ligação à
entidade.
A abertura do evento esteve a cargo de Nuno de Almeida
Nunes, Presidente da Montanha D'Afetos, e por Ana Paula
Penteado, Presidente da Comissão Proteção Crianças e
Jovens da Póvoa de Varzim.
Ainda houve espaço para usarem da palavra: Isabel Martins,
CEO da Essência Completa; Odete Costa, Presidente do Movimento Lírio Azul; Esther Liska, mentora do Glow women;
Ilda Cadilhe, Comandante dos Bombeiros Voluntários da
Póvoa.
Gomes Alves, presidente da direção da AEPVZ, abriu a sessão colocando em destaque as mulheres que também con-

tribuiram para o engrandecimento do comércio e serviços
na Póvoa de Varzim, particularmente pela sua filiação à
associação.
Na sua intervenção, Odete Costa, do MLA, destacou que, em
Portugal, apenas 28,2% das mulheres ocupam cargos de
chefia, o que coloca o nosso país quase 8% abaixo da média
europeia, bem longe dos 40% definidos pela Comissão
Europeia 2020.
Esta dirigente do MLA referiu ainda que o empreendedorismo pode ser algo natural nas mulheres, podendo ainda
surgir de uma necessidade, apontando o exemplo de “uma
mulher, que nos anos 60, podia ser doméstica, de repente
fica viúva com 3 ou 4 filhos, e sente necessidade de trabalhar. Começa a vender pão pela rua, mais tarde compra um
banca para vender pão e doces nas festas populares e romarias, acabando depois por se tornar proprietária de uma
padaria”.

Ilda Cadilhe

Odete Costa
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Maria Cândida Lopes Ferreira da Costa, sócia-gerente da Alberto Costa & Filhos, Lda. - sócia da AEPVZ há 43 anos;
Carolina Odete da Cunha Antunes, sócia-gerente da José Gonçalves Giesteira & Cª, Lda. - sócia da AEPVZ há 43 anos;
Maria Olívia Torres Lourenço, Drogaria - sócia da AEPVZ há 26 anos;
Felisbina Maria Azevedo Maia, Comércio de Vestuário - sócia da AEPVZ há 25 anos;
Arminda M. Bouça-Nova Pires, Restauração - sócia da AEPVZ há 24 anos;
Maria Helena L. Viana Graça, Lavandaria - sócia da AEPVZ há 23 anos;
Maria Alice de Araújo Pinho, Comércio de Vestuário – empresa associada da AEPVZ há 65 anos;
Maria Alexandrina M. G. Cruz, Comércio de Produtos Alimentares e Materiais de Construção
empresa associada da AEPVZ há 63 anos;
Rosalina Vieira C. Alexandre, Comércio de Tapeçarias - empresa associada da AEPVZ há 63 anos;
Paula Cristina T. A. Q. Gomes, Comércio Têxteis Lar - empresa associada da AEPVZ há 62 anos;
Maria de Fátima M. Morim, Reparação de Motociclos e Máquinas Agrícolas
empresa associada da AEPVZ há 45 anos;
Maria da Conceição C. F. Rodrigues, Comércio de Produtos Alimentares e Café - associada da AEPVZ há 23 anos.
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O Mundo do Bacalhau recebeu o almoço de convívio
natalício do grupo de colaboradores que integra as
entidades geridas pelo empresário José Gomes Alves,
designadamente Associação Empresarial da Póvoa de
Varzim, GA Seguros, Clínica Medicassur e Póvoa Semanário.
Os colaboradores desfrutaram de alguns momentos de
confraternização, aproveitando para se conhecerem melhor
e recordarem alguns dos principais eventos e pontos de
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interesse das entidades com as quais colaboram.
Neste encontro festivo marcaram presença alguns
elementos da Liberty Seguros, uma das entidades com a
qual as empresas de Gomes Alves mantêm parcerias de
serviços.
José Gomes Alves aproveitou para agradecer o empenho
que todos colocam nas suas atividades ao longo do ano,
desejando um 2016 de muito sucesso.

Nos dias 5 e 9 de novembro de 2015, decorreram, na Associação Empresarial da Póvoa de Varzim, reuniões com as
empresas candidatas ao Projeto Qualificação “Inove com
Póvoa”.
Trata-se de um projeto aberto às empresas associadas ou
não do concelho da Póvoa de Varzim.
De 2 a 7 de novembro, um Consultor da Associação Empresarial da Póvoa de Varzim esteve na Vila de Aguçadoura,
dando continuidade ao projeto de Promoção do Centro Urbano de Aguçadoura.
Trata-se de um programa de apoio à reabilitação das lojas e
do pequeno comércio, com apoios a fundo perdido, no
Comércio Investe.

A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim (AEPVZ)
realizou eleições a 24 de abril de 2015 para os novos corpos
gerentes, sendo que apenas se submeteu a sufrágio uma
única lista, composta pela grande parte dos elementos que
já se encontravam em funções.
A lista para a Direção foi encabeçada por José Gomes Alves,
que formou equipa com os elementos já em funções, que já
haviam admitido que se iriam recandidatar aquando da
última Assembleia Geral Ordinária, que aprovou as contas
de Gerência do ano de 2014.
Recorde-se que o mandato será de continuidade da equipa
de Gomes Alves e que a associação encontra-se numa posição financeira relativamente favorável num cenário de crise
nacional, tendo em conta que, em termos de autonomia
financeira, 69% dos ativos são financiados por capitais
próprios e que, no âmbito da liquidez geral, o ativo da
instituição permite cumprir 98, 65% das obrigações de

curto prazo.
Para 2015, foi apresentado um plano de atividades de
continuidade.
A equipa tomou posse no dia 29 de maio, tendo contado
com a presença do Secretário de Estado adjunto da
Economia.
Corpos Gerentes eleitos para o triénio 2015/17: Assembleia
geral – José Pedro Araújo (Presidente); Manuel Brás e Zhang
Chao (secretários); Direção – José Gomes Alves (Presidente); Luís Azevedo e Joaquim Ferreira (Vice-Presidentes);
Rui Machado (Tesoureiro); Alfredo Costa (Secretário); José
Daniel Costa e José Lopes (vogais); Adélio Mariz, Manuel
Moreira, José Júlio Alves e António Trocado (Substitutos);
Conselho Fiscal – Nuno Ferreira (Presidente); José Maçães
(Secretário); Américo Santos (Relator); António Rocha,
Fernando Machado e Luís Milhazes (Suplentes).
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A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim apresentou,
em Julho de 2015, o Projeto Conjunto de Qualificação das
PME, que vai constituir um impulso importante para as
empresas da região.
As empresas vão poder beneficiar de novos projetos de
modernização financiados por fundos europeus e no âmbito
do Programa 2020. As candidaturas inserem-se no objetivo
temático 3 – Reforço da Competitividade das PME.
Estes financiamentos contemplarão 50% das despesas
elegíveis, o que constitui um incentivo importante para
quem pretende modernizar os seus negócios, no sentido de
atingir um nível competitivo adequado às exigências dos
dias de hoje.
Informe-se na Associação Empresarial da Póvoa de Varzim
através do email geral@aepvz.pt ou pelo telefone
252624661.
Este projeto pretende que as ações e os resultados sejam

disseminados por toda a região Norte, assim, nos 2
seminários previstos para o projeto, bem como nos 3
Workshops, pretende-se que estejam presentes outras
empresas tanto desta região Norte, como de outras regiões
do País, mas será importante também estarem presentes
empresas dos mesmos setores presentes no projeto, mas
também de outros setores de atividade com interesse na
temática.
O projeto não será fechado às empresas participantes,
apesar que os investimentos irão apenas incidir em 16
empresas, mas o que será feito ao longo dos meses será
difundido de modo a outras empresas compreendam o
processo e confirmem os resultados. A AEPVZ acredita que
outras empresas, de modo individual, após verificação dos
ganhos com o projeto, melhores práticas ambientais e de
gestão das empresas participantes apliquem os mesmos
investimentos e venham a ter os mesmos resultados.

A AEPVZ tem vindo, nos últimos anos, a dar as mãos aos
empresários da região, com o propósito de que o tecido
empresarial atinja novos patamares de sucesso. Exemplo
desse apoio foi a adesão significativa que teve o Projeto

Comércio investe, que a AEPVZ candidatou a fundos
comunitários e já teve a oportunidade de distribuir os
primeiros financiamentos.
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Dia 20 de junho é o dia que assinala a entrada do verão. Em
2015, pela oportunidade da data, um sábado, coincidiu com
a realização da VIVA PÓVOA, uma animação de música de
Rua do Projeto Viva promovida pela Associação Empresarial
da Póvoa de Varzim, com a colaboração da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim e de muitos comerciantes
da cidade.
O evento, desde que arrancou na parte da manhã com
música latina em pleno Mercado Municipal, contagiou a
cidade de alegria. Uma Feira de Artesanato e um Mercado
de Arte na Praça do Almada contribuíram para que a
iniciativa se diversificasse. A par disso, o Samba, a música de
fusão, a MPB e o rock marcaram o ritmo que concentrou e
entusiasmou milhares de pessoas nos locais de animação,
que se estenderam ao Largo Caetano de Oliveira.
Com a noite viveu-se uma espécie de aperitivo para o S.
Pedro que se avizinha. Uma excelente forma de marcar o
início da época balnear numa noite quente e verdadeiramente deliciosa.

associação empresarial da póvoa de varzim
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No último fim de semana de maio de 2015, realizou-se mais
um importante encontro para os aficionados do Mahjong,
na Associação Empresarial da Póvoa de Varzim: o 4º Open de
Portugal de Mahjong.
A Póvoa de Varzim contou com a presença de participantes
internacionais e de muitos interessados neste tipo de jogos
de mesa. Este torneio, apesar de ser dos mais jovens da
Europa e com a limitação do número de jogadores portugueses ser ainda reduzido, é já uma referência na Europa
sendo o Campeonato Nacional de Mahjong que atrai mais
jogadores internacionais de grande nível. Houve também a
oportunidade de convívio entre poveiros e visitantes.
Jogadores de origens tão diversas como Rússia, Holanda,
Suíça, França, Espanha, Dinamarca, Itália, Portugal e Ilha da
Reunião marcaram presença num campeonato extremamente competitivo com alguns dos melhores jogadores
Europeus. Grande parte dos jogadores complementam a
presença para o torneio com uma permanência mais
prolongada com as famílias em mini férias, representando
cerca de 600 dormidas na cidade.
Mahjong é um jogo de mesa de origem chinesa, que foi
exportado a partir de 1920 para o resto do mundo e principalmente para o ocidente. É composto de 144 peças, chamadas comumente de “pedras”. Trata-se de um jogo para
quatro jogadores, regra geral, embora possa ser jogado a

dois ou a três.
O torneio teve 6 partidas de duas horas cada, com 56
participantes com uma intensa competição pura, pois todos
os prémios atribuídos são meramente simbólicos e de baixo
valor.
Muitos dos participantes confirmarem já a sua presença no
próximo ano no Campeonato Português de Mahjong.
Porque realmente os jogadores Europeus têm um carinho
especial pela Povoa de Varzim, foi por unanimidade que
Portugal conseguiu na última reunião do Board da European
Mahjong Association - que teve lugar no início de Maio - a
organização do Campeonato Europeu de Mahjong em 2017
com a presença de 204 jogadores de mais de 30 países.
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AC Toldos – desconto de 5% em todos os artigos, em compras superiores a 50,00 € efetuadas a pronto pagamento.
Anita Centro de Estética – desconto de 20% em todos os serviços prestados aos associados e seus funcionários.
Anvielle, Lda. – desconto aos associados da AEPVZ de 10% na aquisição de artigos de vestuários
AEP – tem como objetivo estabelecer as condições de colaboração entre as partes para a realização do programa de
apoio à criação de emprego e empresas.
Agência Nacional para a Qualificação IP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional IP e a Confederação
Nacional da Agricultura aposta na qualificação da população através da iniciativa das Novas Oportunidades.
Associação Sorriso Solidário – com o sentido de viabilizar o apoio e adesão dos associados da AEPVZ e das empresas
do Concelho da Póvoa de Varzim, ao projeto “Cartão Solidário” da Associação Sorriso Solidário.
Academia Anglo-Americana – desconto de 5%, do qual poderão beneficiar todos os descendentes de todos os
associados da AEPVZ, no momento da inscrição nos cursos ministrados pela Academia.
Banco BIC – disponibiliza um conjunto de produtos e serviços em condições comerciais favoráveis
Bilaweb – realiza descontos de 15% em todos os artigos para todos os associados da AEPVZ.
Brincadeira em Conjunto – Desconto aos associados: Salas de Estudo/Explicações - Isenção de taxa de inscrição nas
salas de estudo 10% nas explicações individuais (apenas); Academia Sénior - Isenção de taxa de inscrição e desconto
de 10% na primeira mensalidade; Eventos Infantis - 5% na realização de festas de aniversário 5% no serviço Kidpay;
Consultório Médico - 5% nas consultas de todas especialidades praticadas no centro; Atividades desportivas e
artísticas - Isenção de taxa de inscrição e desconto de 10% na primeira mensalidade do pacote de 12 aulas ou livre de
ginásio; Isenção de taxa de inscrição e desconto de 10% na primeira mensalidade nas seguintes atividades: karaté
ballet street dance capoeira zumba kids; Cabeleireiro e Estética - 5% em todos os serviços
BR&VR – desconto de 10% nos artigos informáticos e na prestação de serviços informáticos para todos os associados
da AEPVZ.
Cavaleiros do Mar – dedica-se a atividades de desporto, aventura e formação Outdoor com promoções para todos os
associados.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo – disponibiliza melhores condições de acesso a alguns produtos financeiros, com
benefícios para todos os associados.
CIEN Frangâncias – Comércio de perfumes genéricos, cosméticos e fragâncias para o lar – desconto de 15% em todos
os artigos aos associados da AEPVZ.
Conclusão – parceria ao nível da formação profissional, estudos e consultoria.
Cruise Car – Aluguer de Automóveis, Unipessoal, Lda., aluguer de automóveis sem condutor – desconto de 15% a
todos os associados
Diver Lanhoso – desconto de 10% em campos de férias de verão, Natal e Páscoa
Ecocarga – comercialização de tinteiros e toners reciclados com um desconto de 10% nos produtos e nos serviços de
assistência a associados.
Escola Secundária Eça de Queirós – realização de estágios na AEPVZ.
Escola Secundária Rocha Peixoto – colabora de modo a contribuir para a satisfação das necessidades de qualificação
dos associados da AEPVZ e reforçar a capacidade de intervenção e a qualidade dos serviços.
ESEIG – Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão do Instituto Politécnico do Porto – promover e estimular a
cooperação entre as duas Instituições, na vertente Institucional e formativa, nas áreas de competência da ESEIG.
Euracinióptica – descontos em diversos serviços e produtos a todos os associados da AEPVZ.
Excellence Corpus – desconto de 20% em todos os tratamentos de corpo, rosto e bem-estar a todos os associados da
AEPVZ.
Express Glass – 25% de desconto em todos os vidros de rede 15% de desconto em acessórios
Farmapóvoa – desconto aos associados da AEPVZ: 15% em toda a dermocosmética, higiene e puericultura 10% em
medicamentos não sujeitos a receita médica, leites, farinhas infantis e nos restantes serviços existentes
FORDEG – Técnicas Integradas de Gestão, Lda. – 15% desconto em todos os serviços aos associados da AEPVZ.
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Frinuno – desconto de 10% na aquisição e instalação de equipamento hoteleiro e ar condicionado, a todos os
associados da AEPVZ.
Gabinete de Urgência Social – inscrição e encaminhamento dos utentes para a oferta formativa disponível na AEPVZ
Grande Colégio da Póvoa de Varzim – desconto de 15% na inscrição e na 1ª matrícula para todos os descendentes de
associados da AEPVZ
GA Corretores de Seguros – desconto de 10% nos contratos apresentados no balcão do corretor.
Gomoval – desconto de 10% aos associados na aquisição de equipamento e serviços técnicos para soluções de cópia,
impressão, digitalização, arquivo e partilha
Grupótico – condições especiais de acesso aos seus produtos e serviços na área da saúde a todos os associados e
colaboradores da AEPVZ
Hotel São Félix – desconto aos associados: 15% em serviços de alojamentos 5% em serviços de alimentação
Liderteam – descontos e condições especiais em todos os serviços e produtos
Medicassur – desconto de 10% na prestação de serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho para todos os
associados da AEPVZ
Nelson Aires, Lda. – desconto aos associados: 10% na atividade de indústria de táxis, com a antecedência de 30 dias;
30% nas atividade de comércio de vestuário na marca registada NELSON AIRES; 3% na venda de automóveis usados;
10% nos transferes e tours de luxo; 10% na publicidade em táxis, discotecas e bares.
Nizport – 15% de desconto em todos os artigos de natação, a todos os associados da AEPVZ
Norgarante – facilidade de obtenção de crédito por parte das empresas associadas da AEPVZ.
Olga Maria Moura Augusto dos Santos - Salão de cabeleireiro e centro de estética – desconto de 15% em todos os
artigos aos associados da AEPVZ.
Opticália – 20% de desconto em todos os artigos de ótica, aos associados da AEPV e seu agregado familiar,
colaboradores da AEPVZ e seu agregado familiar
Papelaria e Livraria Locus – descontos de 10% em artigos de papelaria.
Paraíso A. Machado – 10% de desconto nos serviços de consultoria e solicitadoria a todos os associados da AEPVZ
Planeta Informático – cooperação no diagnóstico de necessidade de formação e planeamento, promoção, organização
e desenvolvimento de atividades formativas
Psicoviana – desconto de 10% nas atividades de formação a todos os associados da AEPVZ
Publi-Panel Iberia – descontos de 10%, 15%, 20% e 25%, conforme a duração da publicidade solicitada em ecrãs de
grande dimensão, a todos os associados da AEPVZ
Rangers da Póvoa Clube – Desconto de 25% nas atividades do clube, aos associados da AEPVZ.
Rute Reina – Consultas gratuitas aos associados. Desconto de 20% em qualquer outro ato de prestação de serviços
jurídicos
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde – desconto para todos os associados na prestação de serviços de saúde
Santos, Maia, Marques & Moreira, Sociedade de Advogados, R. L. – desconto na prestação de serviços jurídicos a
todos os associados da AEPVZ
Sapataria Tony – descontos de 10% na aquisição dos artigos comercializados, a todos os associados da AEPVZ
Servilusa – desconto de 30% sobre a organização técnica e serviços de agência.
Solar da Torre – desconto de 10% aos associados da AEPVZ em turismo rural
Vida Económica – presta regulamente informações sobre iniciativas e temas relacionados com várias áreas em
consonância com as necessidades da AEPVZ
Vip Academy – descontos aos associados: 50% na taxa de inscrição; 5% na mensalidade de sala de estudo; 5% na
mensalidade de danças (hip-hop, ballet, zumba e danças orientais); 10% em festas de aniversário

