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Um dos principais problemas 
que os fruticultores enfrentam 
devido às alterações das 
condições climáticas dos últimos 
anos é a queda de granizo, que 
pode levar à perda total das 
suas culturas que se traduz em 
elevados prejuízos.   ... pág. 3

Não deixe que o granizo 
leve o fruto do seu trabalho!
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SISTEMAS: anti granizo | anti pássaro | anti escaldão

No programa que tem sido líder de audiências – Alô Marco Paulo  
– foi solicitado à Carmo Wood que disponibilizasse as novas 
linhas de mobiliário de exterior para que todo o programa seja 
gravado com harmonia perfeita entre jardim e convidados.
Todos os convidados do programa têm elogiado a beleza, design 
e harmonia que confere ao programa.

A Carmo Wood conta com uma parceria com o canal televisivo SIC

Entrevista SIC

Entre a riquíssima história da nossa empresa, desenvolvimen-
to dos novos produtos, e colaboradores fantásticos que nos 
permitem inovar diariamente, falou-se no incêndio de 2017 
na reconstrução e na famosa história do nosso santo protetor 
– São José.
 

A Carmo Wood, na pessoa do João Figueiredo – COO (Chief Operation Officer) – foi convidada a participar 
no programa para que pudesse contar a história da empresa e do seu sucesso.



A Carmo Wood como empresa líder, apresenta várias solu-
ções de estruturas para proteção de pomares de diferentes 
culturas (maçãs, peras, mirtilos, kiwis, uvas) com recurso a 
equipas próprias especializadas. Aplicamos três tipos de siste-
mas: cruzado, placas ou V5 este último exclusivo Carmo Wood 
(patenteado) que tem um sistema de descarga do granizo, ou 
seja, o granizo ao cair é encaminhado para a entrelinha garan-
tindo assim uma maior estabilidade de toda a estrutura e uma 
maior durabilidade da rede. No caso das cerejas e ameixas como 
podem sofrer efeitos negativos devido ao excesso de chuva, 
aplicamos os sistemas anti chuva no qual favorece o desliza-
mento da água para fora das linhas ao mesmo tempo que per-
mite a conservação de um fluxo de ar suficiente para manter 
um bom microclima e também proteção contra o granizo, vento, 
geada e proteção solar.
Alem destes sistemas anti granizo instalamos e comercializamos 
também sistemas para a cultura das vinhas, ou seja, redes anti 
pássaros, anti granizo e anti escaldão, estas criam uma barreira 
que evita estragos provocados por pássaros ao mesmo tempo 
que protege contra o escaldão cada vez mais normal devido as 
alterações climáticas.
Como informamos na anterior edição, a Carmo Wood é re-
vendedor exclusivo do maior fabricante da Europa de redes 
e acessórios para anti granizo, a italiana HELIOS®. Com esta 
parceria conseguimos garantir um controle total de todos os 
acessórios que usamos nos nossos sistemas: A Carmo Wood, 
como fabricante de toda a estrutura de suporte (postes de 
madeira, espias, cabos), e a HELIOS®, fabrica não só as redes 
mas também todos os acessórios necessários para aplicação 
do sistema (plaquetas, elásticos, capuchos). Desta forma con-
seguimos garantir que todos os materiais aplicados são de 
excelente qualidade, garantimos assim uma maior durabilida-
de e resistência de todo o sistema. Todos os nossos cabos e 
arames são tensionados com GRIPPLE® facilitando assim toda 
a manutenção da estrutura, apenas recorrendo a um alicate, 
processo este, que é rápido e simples.
Esta nova aposta representa um novo desafio, pautada pelo ri-
gor e compromisso que é apanágio da Carmo Wood ao longo 
dos seus 40 anos de existência!

HELIOS® - nova representada da Carmo Wood
Um dos principais problemas que os fruticultores enfrentam devido às alterações das condições 
climáticas dos últimos anos é a queda de granizo, que pode levar à perda total das suas culturas que 
se traduz em elevados prejuízos. A solução mais eficaz é a instalação de sistemas anti granizo que 
garantem a produção e valorizam a qualidade do produto.

SISTEMAS: anti granizo | anti pássaro | anti escaldão
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A Carmo Wood, empresa portuguesa especializada em madei-
ras que há muitos anos colabora com autarquias e juntas de 
freguesia para desenhar espaços da cidade mais naturais e de-
dicados aos cidadãos, acaba de lançar uma nova gama de Cir-
cuitos de Manutenção.
Construídos em madeira tratada com assinatura Carmo Wood, 
que lhes confere elevada resistência e durabilidade e integram-se 

Carmo Wood reforça a aposta no mobiliário Urbano 
com a nova gama de Circuitos de Manutenção em 
madeira tratada 

de forma perfeitamente natural em qualquer ambiente, seja num 
parque natural, seja num parque urbano.
Com os novos circuitos de manutenção, pode aproveitar para 
praticar os seus exercícios ao ar livre, desfrutando do melhor 
que a natureza tem para dar.

Conheça todos os artigos da nova linha em carmo.com

As várias linhas de mobiliário de jardim da Carmo Wood – Relax, SudExpress, Brunch …, cada vez mais 
apreciadas em Portugal, Espanha e França para decorarem jardins, decks, varandas e outros espaços ao ar 
livre e mesmo interiores, foram recentemente escolhidas para darem ainda mais glamour ao programa da 
SIC de sábado – Alô Marco Paulo.

Mobiliário de jardim Carmo Wood ¤ sempre em 
desenvolvimento

A Linha Relax foi modernizada, apresentando larguras de as-
sento com mais de 20 cm de forma a permitir colocar mais al-
mofadas decorativas e tornarem-se ainda mais confortáveis. 
Também a Linha Brunch sofreu alterações, com um aumento 

da mesa de jantar e a Linha SudExpress soma mais um dese-
nho de mesa, cadeiras e cadeirões para substituir os bancos 
e ainda um novo design de um conjunto de sala com maples 
e sofá. 

LINHA SUDEXPRESS LINHA RELAX
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Cada vez existe mais a necessidade de criação de espaços pró-
prios para os nossos animais de estimação poderem correr, brin-
car, socializar e exercitarem-se livremente e em segurança, sem 
que haja o risco de fuga para a via pública. 
Neste sentido, para a criação deste projeto tivemos a presen-
ça de um designer em estágio curricular, formado pelo IADE,  
António Milne e Carmo, que com a mentoria do departamento 
de Design, trabalharam em conjunto no desenvolvimento de 17 
obstáculos caninos que promovem o exercício físico, a agilidade, 
destreza e o estímulo motivacional dos cães. 
Dentro destes modelos temos uma variedade de saltos, túneis, 
slalom, pontes, plataformas e rampas.

Novos parques caninos Carmo Wood

TÚNEL 

LOMBA

PASSADEIRA DE PRECISÃO

ZIG ZAG 

SPRING 

SALTO ALTURA 

SALTO PRECISÃO 

SALTO PROGRESSIVO

SALTO MOLDURA 

SALTO CLASSICO 

SLALOM 

JOGO DE ESTACAS 

MONTANHA

PLATAFORMA RELAX

PLATAFORMA DUPLA

PARK

RAMPA

FOLHETO DISPONÍVEL AQUI :

17 obstáculos caninos em madeira 
tratada, promovem o exercício 
físico, a agilidade, a destreza e o 
estímulo motivacional dos cães, 
com toda a segurança.
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Luminárias
A Carmo Wood acaba de lançar novos modelos 
de luminárias destinadas ao uso no espaço pú-
blico/urbano e jardim. A necessidade da criação 
deste produto surge da escassez no mercado 
de luminárias em madeira de longa durabilidade, 
sendo que temos a mais valia de ter um produto 
com tratamento próprio para esse fim. 

Design intemporal, de formas simples. 

Assim desenvolvemos três tipos de produto 
diferentes: luminária de rua, destinada unica-
mente ao uso no espaço urbano; modelos de 
aplicação no chão/solo, destinados essencial-
mente para iluminação de caminho, ou para criar 
pontos de luz em jardins; e aplique para parede, 
este último mais direcionado à decoração do 
ambiente da casa/fachada, visto emitir uma luz 
projetada e não direta.
Com este conjunto de luminárias de design com 
linhas simples e intemporais, o cliente poderá 
criar no seu espaço um ambiente mais orgânico, 
envolvente e acolhedor.

    

Um grande exemplo da aplicação deste conceito é o nosso fa-
moso Mulch, em que a matéria-prima provém do reaproveita-
mento da casca retirada no processo de descasque de varas e 
postes.
A produção de Estilha surgiu com a necessidade de reaproveitar 
os desperdícios de madeira em branco provenientes de diver-
sos processos produtivos presentes na unidade de Oliveira de 
Frades. Na unidade da Carmo S.A., os tutores e varas rejeitados 
segundo os nossos critérios de qualidade, são enviados para a 
unidade de produção de Estilha, já no caso da Carmo Estruturas 
em Madeira, as pequenas secções de madeira serrada prove-
nientes dos diversos processos de corte e correção constituem 
a matéria-prima enviada para a produção de Estilha.
Diversos são os usos deste produto. A indústria de aglomera-
dos de madeira utiliza Estilha como matéria-prima para diversas 
aplicações. Da mesma forma, e dado ser um produto prove-
niente da madeira, a Estilha é muito requisitada para produção 
de Biomassa. Para além dos meios industriais, a utilização da 
Estilha como elemento decorativo de jardins, é também uma 
das aplicações deste produto.
Desta forma, o grupo Carmo dá mais um passo na Sustenta-
bilidade e Rentabilização de Recursos, em busca dos 0% de 
desperdício!

Produção de Estilha em Oliveira de Frades
Com foco na sustentabilidade desde a receção de matéria-prima ao nosso produto final, em todos os 
processos produtivos do grupo Carmo é aplicado em larga escala o conceito de Economia Circular, existindo 
reaproveitamento dos subprodutos gerados em cada processo. 
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Soalho Carmo
A Carmo Wood oferece pela primeira vez no mercado soalho de primeira em pinho, tratado 
em autoclave mas mantendo a cor lindíssima natural e com uma garantia de 10 anos.

A
N

O
S  D E  G A R A N

T
IA

Desde julho de 2020 que o indicador “London Metal Exchange” 
para a matéria-prima chapa de aço tem subido de forma anor-
mal com taxas que se aproximam dos 300% (de 480 €/ton em 
julho de 2020 para 1380 €/ton em julho de 2021). 
Esta subida vertiginosa é também acompanhada pelo forte in-
cremento no Metal Zinco que colabora para o crescimento do 
preço de chapa zincada. 
De referir que em 2008 este indicador chegou aos 1680 €/ton 
antes de ter caído com a crise de então. 
É do conhecimento público que o principal fator inflacionista 

Postes Metálicos :   O que esperar dos custos de matéria-prima?
é a falta de matéria-prima e não se vislumbra uma solução. De 
facto, têm sido fechadas inúmeras minas de minério ferro por 
razões ambientais. A alternativa é o “scrap” ferro de recupe-
ração que escasseia, pois, está a substituir o minério de ferro. 
A retoma económica por Covid tem feito aumentar o consumo 
de chapa a nível global sem se sentir ainda na europa que só 
agora retoma crescimentos positivos. 
Sem querer ser “Videntes do Futuro” não nos parece que os 
preços venham a abrandar e segundo os peritos no sector os 
preços poderão mesmo superar os de 2008 ainda este ano. 

ARMAZÉM DE POSTES METÁLICOS
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Explosão do mercado de Bricolage

As madeiras tratadas têm tido cada vez mais procura nos re-
centes anos sobretudo nos mercados do sul da Europa mas 
também em termos globais. 
A nobreza da madeira é cada vez mais reconhecida e com os 
problemas ambientais com madeiras provenientes de cortes 
selvagens em florestas tropicais, a utilização de madeiras de 
resinosas tratadas provenientes de cortes certificados e bem 
geridos pelo homem, tem tomado cada vez mais mercado. 

Também vários problemas com aglomerados de plástico recicla-
do e madeira tem provado uma crescente procura das madeiras 
tratadas. 
O novo elemento desestabilizador tem vindo a ser a pandemia 
Covid 19 que, com os prolongados confinamentos, têm feito 
com que a procura destes materiais de construção para arran-
jar casas e jardins tenham atingindo em 2020 e 2021, números 
nunca antes imaginados. Esta corrente de procura desenfreada 
tanto na Europa como nos EUA fez disparar preços e desapare-
cer stocks de quase todos os “players”. 

faça você mesmo!
Nos EUA em menos de um ano, a madeira tratada subiu 370% 
enquanto que, na Europa, atingiu já os 250% no mesmo pe-
ríodo. 
A Carmo Wood, sempre com os olhos no futuro, aprovisionou-
-se muito bem, conseguindo preços médios que não subiram 
nem metade. 
Também temos mantido uma política de baixas margens de forma 
a absorver parte do crescimento dos preços. Facto incontornável 
são os enormes investimentos nas nossas carpintarias e instala-
ções de tratamento que permitem grandes ganhos de produtivi-
dade e assim uma maior absorção dos custos da matéria-prima. 
A Carmo Wood será das poucas empresas no sul da Europa que 
dispõe de stocks a preços muito competitivos. 
Sempre a melhor qualidade ao melhor preço. 
Será de esperar uma contínua procura de madeira, pelas suas 
condições de falta de impacto ambiental, características acús-
ticas, estéticas e sustentabilidade. Mesmo que o mercado da 
“bricolage” ou “DIY” baixe com o desconfinamento, a construção 
em madeira continuará em alta.

ARMAZÉM DE MADEIRA SERRADA EM OLIVEIRA DE FRADES
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Após 2 anos em que não foi realizada a feira ENOVITIS in Campo, 
regressou ao formato presencial e teve lugar nos dias 1 e 2 julho 
2021 em Mombaruzzo, belíssima região de Asti, Itália, famosa 
pelos vinhos espumantes de moscatel d'Asti e berço da casta 
Nebbiolo, origem dos reputados vinhos Barolo.
Em Pico Maccario, “Azienda Agricola” de excelência da região, 
laboraram durante 2 dias máquinas Agrícolas de diversas espe-
cialidades em contexto real de trabalho na vinha. 
A Carmo Wood esteve naturalmente presente com stand de-
dicado aos materiais de suporte vitícola Carmo Wood e Carmo 
Metal, já muito presentes e disponíveis no mercado italiano, 
adaptados às exigências da mecanização e viticultura atual. 
Esperamos regressar em 2022!!!
Apesar do contexto de pandemia a feira teve afluência razoável 
e sobretudo foi muito bom voltar ao contacto direto com os 
clientes, que sempre nos caracterizou. 

O GP Fix vem resolver um problema já muito conhecido que 
passa pelo corte ou quebra acidental dos arames das vinhas ou 
outras estruturas com arames. 
O GP Fix é uma solução simples, rápida e segura para a repara-
ção dos arames. O design das suas peças permite ao utilizador 
criar pontos de pressão seguros em ambos os lados do arame 
partido: as pegas são simplesmente unidas e encaixadas de 
modo fácil e rápido. 

A nova linha de ancoragem permite adaptar a melhor solução 
de ancoragem para a especificidade de cada tipologia de solo 
com três tipos de tirantes para uma resistência máxima à cor-
rosão para os diferentes tipos de solos e de riscos de corrosão, 
fazem da oferta para ancoragem Gripple® uma excelente opção 
para as vinhas e pomares.

Gripple® GP Fix e nova Âncora
A nossa representada Gripple® acaba de lançar duas novas linhas de produtos para a agricultura. 

ÂNCORA APEX

GP FIX

Feira ENOVITIS in Campo
1 E 2 JULHO 2021

FEIRA ENOVITIS IN CAMPO - MOMBARUZZO, REGIÃO DE ASTI, ITÁLIA

faça você mesmo!
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Estes três passadiços, com uma extensão de aproximadamente 
350 metros cada, foram construídos para garantir o acesso às 
praias de forma ordenada evitando o pisoteio do cordão dunar. 
Para além da construção dos passadiços conforme as regras de 
acessibilidade regulamentares e das várias zonas de descanso, 
foram instalados um conjunto de acessórios como botões no 
piso e elementos com linguagem braile nos passa-mãos, o que 

Empreitada de construção de passadiços 
para as praias da baía a Norte de Peniche 

garante um acolhimento inclusivo a TODOS, capaz de servir o 
interesse turístico a pessoas com necessidades especiais.
Para além da construção destes passadiços foram realizadas 
várias plantações numa vasta área de areal, com o objetivo 
de conferir proteção costeira das zonas de risco minimizando 
a erosão. Para isso, foram instaladas varas de salgueiro para 
regeneração dunar que irão conferir com o passar do tempo 
haver uma modelação natural de novas dunas.

Cova de Alfarroba, Baía e Baleal Campismo

Os Passadiços em Madeira Carmo Wood são uma solução com-
provada a nível nacional e internacional, não só junto de zonas lito-
rais, como também em zonas interiores de interesse paisagístico. 
Ao longo dos últimos 30 anos os passadiços em madeira têm 
sido a solução mais utilizada e comprovada, no entanto, outros 
materiais alternativos têm surgido no mercado como potenciais 
alternativas à madeira.
Neste caso em concreto, fomos substituir um passadiço exe-
cutado em compósito cujo estado de degradação, com pouco 
mais de 3 anos de utilização, era já substancial, ao ponto de 
impossibilitar a circulação de pessoas. 
Para além das desvantagens conhecidas deste tipo de soluções 
em compósito, enorme dilatação das peças, variações de ca-
lor ou frio transmitem-se em grandes proporções para os pés, 
apodrecimento prematuro, etc. no caso deste passadiço, a sua 
utilização constante criou uma base “envidraçada” que fez com 
que os utilizadores escorreguem e impossibilita a normal circu-
lação. Inclusive houve casos graves para alguns utilizadores que 
tiveram de recorrer a assistência médica. 
Em caso de dúvida sobre a melhor solução a adotar para cada 
tipologia de obras, a Carmo Wood dispõe de técnicos especiali-
zados para dar apoio e soluções aos nossos clientes. 

Passadiços em compósito substituídos 
por Decks Carmo Wood após 3 anos Passadiços de Sesimbra
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Trata a construção do “Percurso Pedonal da Serra d’Ossa – 
Passadiços”, constituídos por estruturas de madeira que se 
desenvolvem entre a Ermida de Nossa Senhora do Monte da 
Virgem e um caminho existente a sul desta, numa extensão 
total de 400m englobando 3 travessias sobre linhas de água e 
a que acrescem os caminhos existentes. 
Toda a estrutura foi concebida em madeira e apoia-se nas en‑
costas e margens da linha de água, permitindo uma realidade e 
dimensão diferente da que existia. O percurso executado per‑
mite o usufruto da natureza e o seu contacto direto, sendo ao 
mesmo tempo uma presença discreta e integrada na paisagem 
envolvente.

Passadiço da Serra d’Ossa   ‑  Município do Redondo
As novas estruturas foram estruturadas, pensadas e executa‑
das de forma a constituir um conjunto coerente e devidamente 
articulado entre si.
Os materiais usados foram estudados e executados por forma 
a integrarem-se devidamente na paisagem e nas condicionan‑
tes estruturais do local, na sua funcionalidade e manutenção.
As estruturas ganham a força de elementos de destaque, ino‑
vadores, modernos e equilibrados. O seu conceito simples 
interage com a linguagem paisagística existente, cumprindo a 
sua função de dinamizador do espaço, não deixando de res‑
peitar as exigências funcionais pretendidas, designadamente 
a ligação pedonal entre a Ermida e o caminho existente a sul.
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Numa altura de enorme exigência das equipas médicas, equi-
pas de enfermeiros e equipas de ambulâncias, devido ao fla-
gelo criado pela pandemia, a Carmo Wood não podia deixar 
de apoiar o pedido feito pelo hospital Santa Marta, em dotar 
espaços exteriores de acesso exclusivo às equipas técnicas do 
hospital, num local mais confortável e agradável para os perío-
dos de pausa destas equipas. 
Muito nos orgulhamos deste pequeno gesto e assim poder 
apoiar estes Heróis Nacionais!

Responsabilidade Social  
- Hospital Santa Marta

Novo Medieval Park - Évora1 e Serpa2
As novas linhas de Parques Infantis Carmo Wood, Medieval 
Park têm tido excelente aceitação junto dos organismos insti-
tucionais, nomeadamente, nos municípios e juntas de freguesia 
do território nacional e Ilhas.
As suas características únicas, forte componente de madeiras, 
elevado enquadramento paisagístico e sobretudo com várias 
soluções de diversão para as crianças levaram a um imediato 
sucesso desta linha. 

Esta forte aceitação do mercado e pelo facto de termos sido 
solicitados por vários clientes, levou-nos a adaptar estas linhas 
para que assim pudéssemos servir o mercado particular. 
As linhas Medieval Park Évora e Serpa foram adaptadas para 
os clientes particulares para quintas ou jardins de dimensão 
média, e assim poderem usufruir destes parques e das suas ca-
racterísticas únicas no mercado. 

1 2
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O Sr. Nelson Gomes é o exemplo perfeito da frase acima men-
cionada.
O Sr. Nelson entrou na Carmo Wood como trabalhador indiferen-
ciado, fruto da sua capacidade de trabalho subiu a pulso e entre 
camionista, responsável de área, ajudante de encarregado, aca-
bou por assumir a fábrica da Carmo S.A. como encarregado geral.
Vestiu a camisola da Carmo Wood por mais de 30 anos, viveu 
a Carmo Wood de forma única e apaixonada, viu com os seus 
olhos a construção da fábrica desde a sua raiz até à implemen-
tação dos robots.
Trabalhou com mais de 500 pessoas, acompanhou o crescimento 
da empresa e da marca e soube sempre dignificar a sua posição 
durante todo o percurso.
Todos os colaboradores da Carmo Wood reconhecem o ser hu-
mano fantástico e o profissionalismo do Sr. Nelson Gomes.
É com enorme agradecimento que a Carmo Wood lembra de for-
ma honrosa o trabalho deixado pelo Sr. Nelson.
Desejamos um belo descanso na sua reforma que tanto merece. 

O almoço convívio não está esquecido!

Menção honrosa ao Sr. Nelson Gomes  
[ ex-encarregado geral da fábrica de Oliveira de Frades, Carmo S.A ]

“Dar o exemplo não é a melhor forma 
de influenciar os outros – é a única”  
Albert Schweitzer

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA COM O SR. NELSON GOMES

Porque no grupo Carmo o mais importante são as pessoas que 
o constituem, não podemos deixar de lado o nosso dever para 
com a sociedade local das nossa diversas Unidades de Produção.
Em Oliveira de Frades, o grupo Carmo criou um protocolo com 
a ASSOL (Associação de Solidariedade Social de Lafões) por 
forma a integrar nas suas equipas de produção pessoas com 
deficiência física ou intelectual reduzida e assim facilitar a inde-
pendência destas mesmas pessoas.
De momento, já são dois os nossos colaboradores provenientes 
deste protocolo e os resultados não poderiam ser mais positi-
vos! O Daniel e a Rita, integram a produção da Carmo Estrutu-
ras em Madeira, e desde o início das suas funções, o afinco e a 
vontade de aprender que demonstram em cada tarefa propos-
ta, são ótimos indicadores para uma parceria de sucesso!

Obrigado Sr. Nelson!

Responsabilidade Social  
‑ Parceria Carmo ‑ ASSOL
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Damos as Boas-Vindas a...
Em Pegões demos recentemente as boas-vindas a: 

BRUNO PAIS
O Bruno escreveu o seguinte: “Tenho 37 anos e sou natural 
de Lisboa.
Em 2007 concluí a minha licenciatura em Contabilidade e 
Administração no ISCAL.
Quando terminei a faculdade comecei o meu percurso 
profissional numa empresa familiar relacionada com a revenda 
de calçado, onde trabalhei durante 13 anos.
Ao longo destes 13 anos de trabalho sempre mantive a 
curiosidade e a vontade de progredir pela contabilidade de 
gestão e foi então que surgiu a Carmo Wood com um projeto 
extremamente aliciante e que despertou a minha vontade de 
mudar.
Em novembro decidi abraçar este novo projeto com a Carmo 
Wood onde me sinto bastante motivado para evoluir, aprender 
e também retribuir de todas as formas que me for possível.
Espero que seja um “casamento” por longos anos.”

ELISETE CAMPANIÇO
Também a Elisete integrou recentemente a equipa de Pegões. 
O seu testemunho é o seguinte: 
“ Sou a Elisete, tenho 44 anos e iniciei a minha vida profissional 
aos 20 anos como administrativa no ramo da construção civil, 
funções que exerci durante 15 anos.  
Aprendi muito com o atendimento ao público, visto que sou 
muito sociável.  
Mais tarde estive ligada ao ramo da Geriatria e Educação 
Pré-Escolar. 
Mas como a vida é feita de mudanças e novas oportunidades, 
surgiu uma vaga para o cargo de administrativa no Grupo 
Carmo Wood que abracei e cá estou desde abril 2021. 
Tenho uma filhota com 22 anos, gosto muito de fazer 
caminhadas e principalmente conviver. 
As dificuldades que tenho tido na Carmo Wood são mesmo 
os nomes dos colaboradores, visto que existem muitas 
pessoas com o mesmo nome, o que me tem causado algumas 
confusões engraçadas, tirando essas pequenas trocas de 
nomes, estou a gostar muito da experiência, esperando que 
seja por muito tempo. “ 
Desculpem caros colegas a quem costumo trocar os nomes 
!! ☺”
Em Oliveira de Frades demos recentemente as boas-vindas a:

ANDRÉ NOGUEIRA
"O meu nome é André Nogueira, divorciado, 2 filhos, nascido 
em Portugal, perto de OVAR, não muito longe do Porto, e eu 
vivo em França, não muito longe de Bordéus.
Cresci com o meu avô, que era tanoeiro (fazendo barris de 
vinho em Château Margaux), apaixonado pelos conhecimentos 
tradicionais, trabalhava com a madeira como um artista, e o  
meu pai, que trabalhava com belas molduras tradicionais!

Tenho um diploma em força de vendas e um diploma em 
manutenção de sistemas mecânicos automatizados.
Aos 43 anos de idade, tive uma carreira profissional muito rica, 
que sempre se concentrou no comércio.
Passei da venda de piscinas e spas a particulares, à venda de 
bombas e sistemas de rega integrados para campos de golfe, 
em ligação com o meu primeiro diploma.
Posteriormente, trabalhei com autoridades locais, empresas 
industriais e grandes grupos internacionais.
Tive mesmo a oportunidade de criar a minha própria empresa 
no tratamento da madeira!
Esta experiência tem-me enriquecido e estruturado e 
desenvolvido os meus traços de carácter dia após dia, ano 
após ano. A soma destas experiências confirmou-me na 
profissão que amo.
Há um ano que trabalho para a Carmo France Structure 
en Bois e estou feliz e orgulhoso de trabalhar para uma 
empresa internacional que me traz de volta às minhas raízes 
portuguesas.
O desafio é muito importante, tudo tem de ser feito. Isto 
motiva-me, e aumenta a minha tenacidade, a tomar quotas de 
mercado, e fazer a nossa bela empresa progredir no mercado 
francês.
Obrigado a toda a equipa francesa e portuguesa pelo seu 
acolhimento que descubro mês após mês e pelo seu apoio face 
a este grande desafio!
“Juntos, estou convencido de que vamos conseguir grandes 
coisas!

CARLA RAPOSEIRO
A Carla Raposeiro faz agora parte da nossa equipa e escreve 
o seguinte: 
“Sou a Carla, tenho 32 anos e vivo em Vendas Novas.
Iniciei a minha vida profissional aos 18 anos na área da 
restauração, onde adquiri um enorme gosto pelo atendimento 
ao cliente.
A Carmo Wood faz parte da minha vida desde que nasci, uma vez 
que os meus pais e tios trabalham na empresa há mais de 32 anos.
Aos 20 anos iniciei o meu percurso na fábrica de Pegões, na 
área da paletização onde surgiu a oportunidade de passar para 
responsável de cargas. 
Gostei muito de trabalhar no parque, mas mais uma vez outra 
oportunidade surgiu e foi assim que comecei a trabalhar na 
loja, onde atualmente faço o que gosto, contactar diretamente 
com o público.
Estou a gostar da experiência e espero cumprir os objetivos 
que me são esperados. Estou ainda agradecida pelas 
oportunidades de crescimento e aprendizagem que me têm 
sido proporcionados no grupo Carmo.”
E remata, os meus tempos livres são dedicados à família e 
principalmente ao meu filho que é o melhor que temos na 
nossa vida.

CÁTIA GAUDÊNCIO
Da cidade dos guarda-sóis, Águeda, chega a Cátia. 
“Lembro-me que desde muito nova, a caminho da praia da 
Costa Nova, dizia aos meus pais que a Universidade de Aveiro 
um dia seria a “minha escola”. Foi lá que fiz a minha licenciatura 
e mestrado em Engenharia Civil. 

No meu percurso profissional anterior estive ligada às 
estruturas metálicas, onde exerci funções essencialmente 
como preparadora de obra. Entretanto surgiu a oportunidade 
de trabalhar na Carmo Wood que vi como uma mais-valia para 
o meu crescimento, tanto a nível profissional como pessoal. 
Gosto de estar em constante aprendizagem, de acrescentar 
sempre mais à minha experiência profissional e a área das 
madeiras tem-me fascinado bastante.
Grata pela forma como todas as pessoas a acolheram, diz-nos 
a Cátia. 
Além do trabalho, gosto de aproveitar o tempo em família, ler, 
viajar e conhecer novos lugares e culturas. 
Termina agradecendo a oportunidade que lhe foi dada de 
poder trabalhar nesta grande empresa que é a Carmo Wood 
esperando em conjunto com os colegas, contribuir para o seu 
crescimento e atingir todos os objetivos propostos. 

CLÁUDIA MARQUES
A Cláudia é natural de Vouzela. 
“Apesar de o meu percurso escolar e laboral estar 
maioritariamente ligado á área da saúde foi com gratidão que 
aceitei este desafio e espero contribuir com bons resultados.
Considero-me uma pessoa responsável e com enorme 
vontade de aprender e melhorar a cada dia. 
Obrigada pela oportunidade, é uma honra fazer parte desta 
instituição tão prestigiada”, partilha a Cláudia.

GUILHERME DOMINGOS
30 anos, nascido em Lisboa, onde cresceu.
Escreve o Guilherme: “Terminei o mestrado em engenharia 
civil no ramo de estruturas em 2015, tendo começado 
imediatamente a trabalhar num gabinete de projeto de pontes. 
Passado um ano mudei-me para Inglaterra, onde trabalhei 
alguns anos como Engenheiro Estrutural de edifícios e pontes, 
tendo regressado no início de 2020. Em Portugal ainda voltei 
a trabalhar como Engenheiro de Estruturas, embora tivesse a 
vontade de experimentar algo novo. 
Esta oportunidade no departamento técnico comercial da 
Carmo Estruturas foi ouro sobre azul, já que permitiu uma 
visão mais alargada do setor da engenharia civil em Portugal, 
assim como a aprendizagem acerca da construção em madeira 
que devido às suas qualidades e características se vai revelar 
cada vez mais importante com o passar dos anos.
Nos tempos livres gosto de viajar, fazer desporto e música com 
amigos.”

 PATRÍCIA PEREIRA
Com 26 anos nasceu em São João da Pesqueira, no Douro. 
Atualmente mora no Sátão. 
Escreve a Patricia: “Em 2018 Licenciei-me em Contabilidade, 
sendo que mais recentemente conclui o Mestrado de Finanças 
Empresariais. A minha entrada na Carmo Wood surgiu há um 
ano e meio e estou muito contente por estar a trabalhar nesta 
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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.

empresa, tenho crescido muito a nível pessoal e profissional 
rodeada de uma grande equipa que desde o primeiro dia me 
apoiou bastante, espero conseguir estar sempre a altura de 
todos os desafios e superá-los da melhor forma ajudando a 
Carmo Wood a crescer ainda mais.”

ROSANA GONÇALVES
A Rosana Gonçalves, de 30 anos é natural de Viseu. 
É Licenciada em Gestão de Empresas e Mestre em Finanças 
Empresariais, áreas nas quais desenvolveu o seu percurso 
profissional. 
“Nos meus tempos livres gosto de viajar, ler e praticar desporto, 
nomeadamente atletismo, modalidade na qual fui atleta 
federada. 
Em abril fui desafiada a ingressar na Carmo Wood, projeto que 
abracei com toda a determinação e profissionalismo. Quero 
agradecer a forma como fui recebida e espero contribuir para o 
sucesso e crescimento do Grupo Carmo.” Contou-nos a Rosana.

TIAGO CARDOSO
O Tiago Cardoso, tem 31 anos e é natural da Golegã onde 
mora. 
Licenciado desde 2015 em Eng. Agronómica pela Escola 
Superior Agrária de Santarém, iniciou o trajeto profissional 
como gestor de exportação numa empresa de produção de 
gado bovino em Cuba, tendo posteriormente regressado à 
Golegã para trabalhar numa empresa de fatores de produção 
agrícola, onde fazia a parte comercial e de aconselhamento 
técnico dos clientes em carteira, função que exerceu até 
ingressar na Carmo Wood. 
“A Carmo Wood surge numa altura em que procurava um 
novo desafio para a minha carreira, numa empresa com 
provas dadas, mas em crescimento e que permitisse também 
o meu crescimento, e foi exatamente isso que encontrei. Uma 
estrutura sólida e uma equipa muito unida. A chegar ao meu 
primeiro ano de casa posso dizer que tomou a escolha certa e 
é com enorme orgulho que vejo a Carmo Wood mês após mês 
bater recordes.” Recorda o Tiago.
Conta-nos ainda, a nível mais pessoal, fui pai recentemente e 
a discussão de nomes, não pensava sequer vir a trabalhar na 
Carmo Wood, sempre foi António se fosse menino e Carmo 
se fosse menina, veio um António e acabei de outra maneira 
“por ficar” com os dois. Nos tempos livres gosto de praticar 
desporto e estar com família e amigos e não dispenso um bom 
petisco.
Termino com votos de uma relação duradoura e de sucessos.”

VÂNIA SILVA
A Vânia Silva, tem 41 anos e é mãe de uma menina de 11 anos.
Tendo o seu percurso profissional passado pelo ramo da 
indústria automóvel e alimentar, começou a trabalhar connosco 
através da parceria Carmo Wood/Gripple®, desempenhou as 
funções de assistente comercial durante dois anos e meio.

A Vânia deixa-nos este testemunho: “Como a vida é feita de 
desafios, surgiu a oportunidade de abraçar um novo projeto e 
eu não hesitei.
Estou neste momento no departamento Horservice onde me 
sinto extremamente motivada e desafiada pois todos os dias 
são diferentes.
“É para a frente que se anda, para cima que se olha e é lutando 
que se conquista”.”

Em Lisboa demos recentemente as boas-vindas a:

AFONSO FARTO
Natural de Samora Correia, o coração do Ribatejo, 27 anos 
e licenciado em Eng. Zootécnica e mestre em Eng. Agronómica, 
pelo Instituto Superior de Agronomia, o Afonso veio trabalhar 
connosco. 
O seu percurso profissional passou pela produção animal 
(suínos, bovinos de leite e de carne), com uma passagem por 
terras brasileiras e consultadoria em produção animal até que 
surgiu o desafio Carmo Wood. Desafio que encaro com a 
maior vontade e desejo de contribuir para que a Carmo Wood 
continue a ser a referência que é.
Escreve o Afonso e acrescenta: “Criador de cavalos lusitanos 
com a família, juiz da raça Luso-Árabe e aficionado aos toiros,  
à boa comida e bons vinhos. 
Desde sempre que tenho como lema “fosse fácil, não tinha 
piada!” E aqui não será diferente.” 

ALEXANDRE CABRAL
Também o Alexandre Cabral veio integrar a nossa equipa 
Horservice e escreveu o seguinte:
“ Vir trabalhar para a Carmo Wood era inevitável. Desde 
sempre ligado ao mundo da agricultura e dos cavalos, ouvi 
sempre falar na Carmo Wood como empresa líder e de muita 
qualidade. Trabalhei 4 anos numa empresa de nutrição equina, 
recentemente surgiu a hipótese de vir para a Carmo Wood 
e decidi que era a altura certa. No fundo há alguns anos que 
acreditava que isto poderia acontecer e estou muito agradecido 
pela oportunidade. Espero corresponder às expectativas e 
contribuir para o crescimento do grupo Carmo Wood.
Os meus tempos livres são dedicados à família, amigos e aos 
cavalos”.

JOÃO ALVELOS
O João é Engenheiro Civil de formação. Enquanto tirava o 
curso, foi maquinista da CP na região de Lisboa.
Depois de tirar o curso diz que o seu percurso o tirou da “linha” 
e foi trabalhar para as obras como Engenheiro Civil.
Primeiro ligado à Direção de Obra foi-se especializando em 
reabilitação urbana e ao mesmo tempo desempenhado funções 
na área comercial. 
Desenvolveu alguns trabalhos de recuperação de casas na 
Baixa Pombalina, com especial relevo para as estruturas em 

tabique e as gaiolas pombalinas, onde se apreciam estruturas 
de madeira construídas no séc. XVIII que foram utilizadas para 
resistir a terramotos. 
O gosto pela área comercial levou-o à direção comercial de uma 
empresa de sinalização rodoviária. 
Remata escrevendo: “Surgiu, entretanto, a oportunidade de 
trabalhar para a Carmo Wood e agarrei essa oportunidade, 
tendo a felicidade de ser escolhido para fazer parte desta 
“família”. 
Já tinha, como muitas pessoas, ouvido falar na Carmo Wood, 
mas é ao entrar na “família” que vemos o carinho, empenho, a 
dedicação da parte de todos, bem como a forma calorosa como 
me receberam. 
Os meus tempos livres são dedicados à família, ao BTT e a 
viajar.”

Et ici à Bordeaux nous avons reçu:

SABRINA GARSIA
"Sou Sabrina Garsia, nascida no Norte de França há 50 anos, 
estou a criar a minha filha de 20 anos que em breve se tornará 
enfermeira. Estou de regresso às minhas origens mediterrânicas 
e mudei-me para o Sul em 2015.  Durante o último ano tive a 
sorte de viver nesta magnífica cidade de Marselha!
Se eu tivesse de me resumir em poucas palavras, diria:
Curiosa, Ousada, Determinada, Criativa, Teimosa, mas não 
teimosa quanto aos meus defeitos.... Obviamente muito bem 
escondidos. Confesso-vos com toda a humildade!
E a minha carreira? Tal como eu: empregos muito diferentes, 
em vários campos de atividade, em França e no estrangeiro, 
combinando negócios e criação.
Trabalhei em têxteis, joalharia, informática, vidro, mobiliário de 
cozinha, papel de parede, cosméticos, pedras preciosas e agora 
Carmo Wood através do Sr. Ximenes que me proporcionou a 
oportunidade de me envolver num novo desafio onde posso 
expressar todas as minhas competências adquiridas ao longo do 
tempo, com este sentimento que adoro: aprender todos os dias, 
tão variados são os projetos!
Quando cheguei, já estava convencida que fazia parte de 
um grupo maduro que tinha adquirido as suas credenciais 
na indústria do vinho ao longo dos anos. A minha integração 
em Portugal, durante a qual descobri os locais de produção, 
conheci as equipas envolvidas e vi as realizações, reforçou a 
minha ideia de que a Carmo Wood ainda não estava no auge da 
sua expansão, e que, todos os dias, todos os seus funcionários 
participavam com orgulho nesta evolução. Por outro lado, algo 
em mim, ao nível da emoção, mudou durante a construção dos 
Petits Camarguais (Showcase do grupo da Aldeia Yelloh). De 
facto, à medida que os dias passavam e os mosquitos mordiam, 
vi este projeto ganhar vida, os olhos do Diretor técnico do 
local preenchidos com respeito pela proeza da nossa equipa. 
Naquele momento, senti a minha motivação e determinação 
aumentarem dez vezes! A Carmo Wood será “a referência” para 
o paisagismo ao ar livre na indústria hoteleira ao ar livre! Mais do 
que uma empresa, descobri uma equipa envolvida e unida! com 
valores que partilho! Obrigada!
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Novas luminárias -  Três tipos de produto diferentes:  
Luminária de rua, destinada unicamente ao uso no espaço urbano;  
Modelos de aplicação no chão/solo, destinados essencialmente para iluminação de caminho, ou  
para criar pontos de luz em jardins; e  
Aplique para parede mais direcionado à decoração do ambiente da casa/fachada, visto emitir uma luz 
projetada e não direta. 
Com este conjunto de luminárias de design com linhas simples e intemporais, o cliente poderá criar  
no seu espaço um ambiente mais orgânico, envolvente e acolhedor. 
Feitas a partir de madeira tratada em autoclave.
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Design intemporal, de formas simples. 


