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Líder mundial no fabrico de sticks para hóquei em patins, a Azemad é uma empresa situada em Oliveira de Azeméis, com 50 anos de experiência no
desenvolvimento e fabrico de soluções em madeira A operar em três áreas distintas, o negócio exporta uma percentagem significativa da sua produção, apresentando-se como um player dinâmico, inovador e diferenciado.

E

m 50 anos de vida, a Azemad tem conseguido, a
cada momento, reinventarse e ajustar-se às alterações de um
mercado em constante evolução. A
sua história escreve-se a par da de

"NESTE MOMENTO
SOMOS LÍDERES MUNDIAIS NO FABRICO DE
STICKS PARA HÓQUEI
EM PATINS". A EMPRESA,
DISPÕE DE 14 MODELOS
COM CARACTERÍSTICAS
ERGONÓMICAS, DE PESO,
RIGIDEZ E ABERTURA.

António Santos Martins, seu fundador. Nascido no seio de uma família
de entalhadores, e depois de ter feito
um curso industrial de marceneiro,
António conquistou, ainda jovem,
uni lugar como encarregado da secção de móveis da empresa Oliva.
No exercício das suas funções, viajou por diversas vezes à Alemanha,
país onde percebeu que era possível
desbastar a madeira utilizando máquinas. A partir daí, com os olhos

postos no futuro, António idealizou
e concebeu uma máquina que reproduzia, o número de vezes que se pretendesse, um determinado modelo
em talha, transformando aquele que
era um trabalho puramente manual

numa produção em série. "0 meu
pai foi pioneiro, em Portugal, no
uso de pantógrafos para fazer talha",
aponta Paulo Martins.

PROJETOS CHAVE NA MÃO
De nome individual, o negócio passou a denominar-se Arte em Madeira, designação que manteve por mais
de duas décadas. Sempre em ebulição, iniciou, anos mais tarde, o fabrico de mobiliário doméstico, deixando aos poucos a produção de talha.
Nas décadas de 80 e 90, graças a uma
aposta na criação de produtos diferenciados, registou índices de crescimento significativos, tendo Paços de

Ferreira, a Capital do Móvel, como o
mercado mais representativo.
A viragem do século trouxe novos
desafios e, perante a quebra no setor
do mobiliário doméstico, a Azemad direcionou esforços para a
hotelaria, área que hoje tem uma
preponderância de 70% no volume
de negócios. A empresa executa
projetos à medida para cadelas de
hotéis nacionais e internacionais,
sendo que mais de metade da produção da unidade de negócio Azemad Contract segue para exportação para França, Arábia Saudita e
Argélia. A restante percentagem de
projetos realizados divide-se entre
o segmento doméstico - Azemad
Furniture - e o desportivo - Azemad
Sport.

DA PAIXÃO À
LIDERANÇA MUNDIAL
Naquela que era urna paixão partilhada por António e pela sua família,
o hóquei, foi em 2003 que a Azemad
teve oportunidade para entrar no
ramo, fruto de um desafio lançado
pela Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis, aquando do campeonato mundial da modalidade. "Fomos
convidados para fazer o maior stick
do mundo", recorda Paulo Martins,
contando que este foi o pontapé de
saída para arrancar com o desenvolvimento de sticks, que eram já feitos
nas horas vagas por "carolice". •
"Neste momento somos lideres
mundiais no fabrico de sucies para

hóquei em patins",
assume o administrador,
revelando
que, em 2016, a em-

Desportiva Oliveirense ou o
SL Benfica, e internacionais,
nomeadamente as seleções
francesa e australiana e quase
metade das equipas partici.pantes na OK Liga.

presa fabricou mais de 20 mil. Hoje,
a Azemad dispõe de 14 modelos
com características ergonómicas,
de peso, rigidez e abertura de pá diferentes. "O nosso objetivo é apresentar produtos com uma determinada evolução e não copiar o que
está feito. Por isso, lançámos wn
stick híbrido que integra madeira
e compósitos de carbono ou fibra
de vidro", verbaliza Paulo Martins,
explicando que, até então, os sticks
eram feitos apenas em madeira.
O responsável acrescenta ainda a
capacidade da Azemad em produzir de forma personalizada, adaptando-se ao gosto dos atletas. Presente em campeonatos nacionais e
internacionais, a empresa patrocina
clubes portugueses, como a União

APOSTA EM
INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
Com o apoio do INEGI (Instituto de Ciência e Inovação
em Engenharia Mecânica
e Engenharia Industrial), a
empresa apresentou em 2016,
no Campeonato Europeu de
Hóquei em Patins, realizado
em Oliveira de Azeméis, um
stick com um sensor que permite recolher dados como o
número de passes, de remates
ou a que velocidade remata o
jogador, potenciando a performance dos atletas.
A trabalhar diariamente em
investigação e desenvolvimento, a Azemad quer criar,
no futuro, componentes em
madeira para outras modalidades, incrementando o peso
do setor desportivo no volume
de negócios da empresa. "Até
2020, queremos equilibrar as
três áreas de atividade", condui
o administrador.

