
A Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo Beira Centro distinguiu
todos os seus clientes PME Lí-
der e Excelência de uma forma
singular. Nos passados dias 15
e 16 de Julho, os administra-
dores da CCAM Beira Centro
deslocaram-se a todas as em-
presas que foram distinguidas
com o referido estatuto para,
pessoalmente, manifestarem o
seu apreço pela distinção, ofe-
recerem um troféu e reforça-
rem a sua disponibilidade para
continuarem a manter o Cré-
dito Agrícola como o parceiro
privilegiado para enfrentar to-
dos os desafios. 

«Os tempos são difíceis ao
nível sanitário e humano, mas
não podemos deixar de pre-
miar e estar perto dos nossos
clientes, que souberam, em
contexto francamente adverso,
preservar os melhores índices
de qualidade dos seus servi-
ços», refere Fernando Sousa,
presidente do Conselho de Ad-
ministração.  

Com sede em Arganil e oito
agências espalhadas por cinco
concelhos: Arganil (Arganil,
Coja, São Martinho da Cor-
tiça), Góis, Lousã, Tábua (Tá-
bua e Midões) e Vila Nova de
Poiares, a CCAM Beira Centro
continua a ter a ambição de
ser o melhor Banco nos mer-
cados onde opera, apostando
na economia local, estando
perto dos seus associados e
clientes, permitindo analisar
os seus projectos de investi-

mento com a proximidade
que é das principais caracte-
rísticas deste grupo financeiro.

A crescente notoriedade atin-
gida pelo Grupo Crédito Agrí-
cola nos últimos anos confe-
riu-lhe uma imagem de robus-
tez e segurança, com reflexo
no crescimento dos depósitos

a um nível bastante assinalável,
sinal claro da confiança depo-
sitada pelos seus clientes, pre-
cisando agora a Caixa de en-
contrar forma de alavancar o
seu crédito a aplicar nos pro-
jectos dos seus clientes.

O Conselho de Administra-
ção deixa ainda uma palavra

final dirigida a todos quantos,
«depositam a sua confiança
nesta instituição, com a garan-
tia que o seu elenco continuará
a trabalhar para o engrande-
cimento destes cinco conce-
lhos e que, em conjunto com
os seus colaboradores, tudo
fará para marcar a diferença e

cumprir a missão do Grupo
Crédito Agrícola: contribuir
para o progresso económico-
social das regiões, praticando
uma banca de proximidade e
sustentável. Apoiar as comu-
nidades, os sectores e os pro-
jectos que contribuem para
um melhor desenvolvimento

económico-social e sustentá-
vel, «é o que nos move, acre-
ditando assim que contribuí-
mos para melhorar a quali-
dade de vida das nossas po-
pulações e ajudarmos positi-
vamente no progresso dos ter-
ritórios onde estamos inseri-
dos». |
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oito empresas distinguidas 
São oito as empresas clientes da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo Beira Centro que foram galardoadas 
com o estatuto de PME Líder e PME Excelência. Uma
distinção atribuída pelo Crédito Agrícola e pelo IAPMEI. 

empresas
& negócios

DiáriodeCoimbra

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro
distingue empresas PMe líder e excelência
reconhecimento Numa lógica de proximidade, a administração da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro realizou um
périplo pelas empresas distinguidas como forma de manifestar o seu apreço pela forma como se têm posicionado no mercado 

vilA novA de PoiAreS A
Oliveira & Rosas (PME Líder)
gere os destinos da marca As
Medas - Casa dos Frangos, em
Vila Nova de Poiares. O negócio
já passou por várias gerações,
mas o conceito mantém-se o
mesmo desde 1956: oferecer
qualidade aos clientes que aca-
bam por se tornar verdadeiros

amigos. Quem por lá passa fixa
na sua memória o sabor do
frango de churrasco, cuidado-
samente seleccionado e con-
feccionado.

À ementa acrescenta-se,
ainda, canja, chanfana, arroz
malandro e borrego grelhado,
especialidades da casa que são
pratos de conforto familiar.|

ArgAnil A Casa do Apicul-
tor (PME Excelência) é uma
empresa que con ta com 26
anos de experiência no fa-
brico de colmeias e seus
componentes, diferen cian -
do-se pela qualidade e du-
rabilidade dos seus produ-
tos. Distingue-se pelos seus re-
cursos humanos fortemente
especializados no sector apí-
cola e madeireiro, bem como

em maquinaria de alta tecno-
logia.

A Casa do Apicultor foca-se
numa sólida estratégia de dife-
renciação, afirmando-se na
inovação, qualidade e foco no
cliente, com quem estabelece
relações de proximidade, man-
tendo-se permanentemente
actualizada segundo as tendên-
cias dos mercados em que ope-
ram.|

PenACovA A Cortitrans –
Sociedade de Madeiras e
Transportes (PME Excelência)
é uma empresa familiar, com
sede em Cortiça, concelho de
Penacova, que iniciou a sua
actividade em 2000. É uma
empresa que actua no sector
de comércio de madeira, le-
nha, biomassa e transportes
de aluguer. Tem actualmente
onze funcionários e alguns
prestadores de serviços, for-

mando uma equi pa com cerca
de vinte colaboradores.

Um dos seus princípios é
manter uma forte ligação
com todos os clientes e for-
necedores, apostando na
prestação de um serviço com
qualidade e de cumprimento
de prazos.

Possui um crescimento cons-
tante ao longo dos anos, tendo
uma facturação a rondar os 3,5
milhões de euros.|

TáBuA A CUNFIL – Indústria
de Carroçarias (PME Líder)
nasceu em 1975, na Moita da
Serra, freguesia da Carapinha,
concelho de Tábua, pelas mãos
de. Lourenço Marques da Cu-
nha, sendo uma pequena ofi-
cina de serralharia civil. Volvi-
dos quatro anos, em parceria
com  Mário Ferreira, fundaram
a Cunha & Ferreira, Lda., alar-
gando a actividade à constru-
ção de todo o tipo de carroça-

rias, nomeadamente de caixa
aberta, basculantes, com co-
bertura, transporte de animais,
kit’s de alumínio/painéis sand-
wich, caixas em fibra e isolan-
tes, contentores para trans-
porte de resíduos, pronto so-
corro, plataformas elevatórias,
gruas industriais e reboques. A
empresa presta também servi-
ços ao nível da reparação de
carroçarias, reboques, semi-re-
boques, entre outros.|

ArgAnil A Expoflor Corp –
Sucursal em Portugal (PME Lí-
der) está presente no mercado
da exploração florestal desde
2011. Actua fundamentalmente
na compra de madeira em
bruto, para fornecer as indús-
trias transformadoras de pro-
dutos como, por exemplo, ce-

lulose, serração, pellets e aglo-
merados.  A empresa dispõe de
diversos serviços, desde a ex-
tracção das árvores, até ao
transporte e comércio da ma-
deira, com a possibilidade de
certificação da matéria-prima,
sendo que a empresa está cer-
tificada pelo FSC/PEFC. |

louSã A Lousãtextil (PME Ex-
celência) é uma empresa de
bordados do concelho da
Lousã, com 32 anos de activi-
dade. Nos finais dos anos 80, a
empresa foi pioneira no seu
“core business”, isto é, na per-
sonalização das peças de ves-
tuário, a partir dos bordados.

Uma aposta de Abílio Marques
e de Ilda Marques. Abílio Mar-
ques refere que  é com «enorme
orgulho que olha para o traba-
lho realizado, revelando que a
sucessão é  prioridade, que tem
de ser forçosamente cautelosa»
e para a qual conta com os seus
dois filhos e dois netos.|

SoureA actividade do Termi-
nal da TMIP (PME Excelência)
nos últimos 20 anos tem sido
de extrema importância no que
diz respeito ao desenvolvi-
mento e crescimento da eco-
nomia local e regional.

O Terminal TMIP – Granja do
Ulmeiro/Alfarelos, pela sua
centralidade única, inserido no
"Corredor Ferroviário Atlân-
tico", localizado entre as Linhas
do Norte e Oeste, muito pró-

ximo da ligação à Linha da
Beira Alta (principal ligação In-
ternacional), permite que as
empresas da região disponham
de mais uma alternativa de
transporte para recepção e es-
coamento das suas mercado-
rias. A TMIP assenta a sua acti-
vidade num forte compro-
misso de atingir a neutralidade
carbónica, com benefícios para
o planeta e para a actividade
dos seus clientes. A estratégia

da TMIP comprova que é pos-
sível aumentar a competitivi-
dade económica das soluções
logísticas oferecidas aos clien-
tes, garantindo em simultâneo
um contributo sustentável e
muito positivo para a protec-
ção do ambiente e do clima.|

A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro tem sede em Arganil e dispõe de oito agências em cinco concelhos 

Carlos Henriques (administra-

dor Beira Centro) e João Rosa

e João Oliveira (As Medas -

Casa dos Frangos)

Abel Pereira,  Sandra Agosti-

nho (Casa do Apicultor) e Fer-

nando Sousa (presidente do

Conselho de Administração

Beira Centro)

Pedro Pinto, Nautílio Pinto

(Cortitrans) e Ana Lima (admi-

nistradora Beira Centro)

Rui Cunha (Cunfil) e Carlos

Henriques (administrador

Beira Centro)

Oscar Castanheira (Expoflor)

e Carlos Henriques 

(administrador Beira Centro)

Diogo Marques, Hugo Mar-

ques, Ilda Marques, Abílio Mar-

ques (Lousãtextil) e Fernando

Sousa (presidente do CA Beira

Centro)

Fernando Sousa (presidente

do CA Beira Centro) e Júlio

Tomás(TMIP)

Transformar resinas
com Prorresina

góiS A Prorresina – Produtos
Resinosos (PME Líder) é uma
empresa de cariz familiar,  fun-
dada em 1921. Com dez traba-
lhadores, está sediada na fre-
guesia de Alvares, concelho de
Góis. Dedica-se à primeira
transformação de resinas na-
turais, derivadas de pinheiro,

tendo como produto final a co-
lofónia e aguarrás, com a fina-
lidade de exportação. Estes pro-
dutos têm aplicação na produ-
ção de colas, tintas de impres-
são, vernizes, borrachas, ceras
depilatórias, perfumaria, insec-
ticidas, desinfectantes, massa de
pastilha elástica.|

Amílcar Aleixo, Miguel Aleixo,

Mafalda Aleixo, Marco Vaz

(Prorresina) e Ana Lima (admi-

nistradora Beira Centro)

Cunfil é especialista
em carroçarias

Expoflor trabalha com
madeira certificada

Personalizar roupa
com a Lousãtextil 

TMIP é a alternativa 
para transporte

Casa dos Frangos é
referência há 65 anos

Cortitrans actua no
sector das madeiras

Fabrico de colmeias 
na Casa do Apicultor
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visita às empresas galardoadas 
O Conselho de Administração do Crédito Agrícola 
Mútuo Beira Centro deslocou-se a todas as empresas,
para fazer um reconhecimento presencial pelo bom 
desempenho económico-financeiro. 
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