
A  empresa Almadesign, que possui uma 
equipa de projecto na incubadora do Parque 
Tecnológico de Óbidos, integra a shortlist do 
“The International Yacht & Aviation Awards”, 
que distingue a nível mundial a excelência no 
design de iates e de aeronaves. A entrega dos 
prémios irá realizar-se a 19 de Abril, no The 
Dorchester Hotel, em Londres.
A Almadesign concorreu a este prémio com o projecto Life, na categoria de design para o interior 
de aviões privados. O projecto resultou da colaboração da empresa de design com o consórcio 
constituído pela Amorim Cork Composites, a Couro Azul, o INEGI, e a SET com a participação da 
Embraer.
Fundada em 1997, a Almadesign é uma empresa de serviços de projecto e consultoria para todas as 
fases do processo de design, desde a pesquisa e definição do conceito, até ao desenvolvimento, 
prototipagem, produção e promoção de produtos e serviços.
O ano passado venceu o Crystal Cabin Award, prémio internacional para a excelência em inovação 
de interiores aeronáuticos, dinamizado pelo Senado da Cidade de Hamburgo, também com o 
projecto Life, que combina soluções tecnológicas com materiais naturais e sustentáveis como o 
couro e a cortiça. A empresa Almadesign, que possui uma equipa de projecto na incubadora do 
Parque Tecnológico de Óbidos, integra a shortlist do “The International Yacht & Aviation Awards”, 
que distingue a nível mundial a excelência no design de iates e de aeronaves. A entrega dos prémios 
irá realizar-se a 19 de Abril, no The Dorchester Hotel, em Londres.

Ao visitar o web site da IYAA podemos assumir que o prémio da Almadesign não é por ajudar os 
problemas sociais mundiais, mas sim desenhar o luxo das classes favorecidas. O local de entrega do 
prémio não é num hospital, numa instituição de solidariedade, num ministério do Estado, não é num 
hotel de classe, como os trabalhos da Almadesign. O projeto Life, é desenhado para melhorar os 
produtos de luxo nos meios de transporte  particulares. 

A Amorim Cork Composites: 
Assim, a Amorim Viagens e Turismo, Lda. estabelece um conjunto alargado de parcerias e 
contactos que possibilitam:

• AVIAÇÃO - a confirmação de reservas, emissão de documentos de transporte (incluindo E-
TKT), no momento e on line, de e para qualquer parte do Mundo, através do sistema 
GALILEO, ligado a mais de 250 companhias aéreas;

• PRIVATE JETS - gestão e negociação com as empresas mais representativas do sector do 
transporte aéreo privado, com o rigor e exigência inerentes a este tipo particular de serviço.

Além do negócio da Cortiça que vive muito de subsídios e apoios, a ligação no projeto Life com a 
Almadesign tem a ver com a oferta de meios de transporte, neste caso com aviões, melhorados pela 
excelência da Almadesign. 

Couro Azul-  Actualmente os produtos Couro Azul equipam automóveis da VW, Seat, Skoda, Ford, 
Volvo, Renault, MG Rover, Nissan e Saab. A Couro Azul oferece uma completa gama de couro para 
o sector automóvel e aeronáutico.

Esta empresa explora os excedentes da industria da alimentação, as peles. Produz produtos de luxo, 
de matéria prima de sangue. A aeronáutica que apoiam é de luxo. 

O INEGI disponibiliza um serviço específico nesta área, o GEA – Gestão de Energia e Ambiente. 
Este serviço pretende dar resposta aos mais diversos interesses das empresas industriais, desde o 
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apoio ao cumprimento da legislação vigente até ao desenvolvimento de soluções tecnológicas. 

Ao apoiar o projeto Life o INEGI alem de estar a contribuir para a destruição do ambiente, não 
contribui para uma transição real das energias fosseis e produtos químicos, para meios de produção 
sustentáveis e que participam na recuperação do ecossistema. Alem de ser formado para proteger os 
interesses comerciais é educado para manter a verdade do lado  dos exploradores em 
desfavorecimento dos explorados, sejam humanos ou não.  

Crystal Cabin Award. Patrocina da por:  Airbus, Aircraft Interiors Expo (Reed Exhibitions), 
Aircraft Interiors International Magazine, APEX, ASSYSTEM, Bishop, DIEHL Aerosystems, 
FERCHAU AVIATION Division, Jetliner Cabins, Rücker Aerospace, SILVER ATENA, SGS 
Germany and ZODIAC AEROSPACE. 

Pode-se concluir pelos financiadores do prémio qual a sua intenção. Lobbing industrial. Não são 
aviões de salvamentos, de transporte de luxo de doentes ou melhoramento do bem estar nas cabines 
de segunda categoria, mas sim as cabines e luxo dos aviões particulares, com necessidades dos 
materiais de todas as empresas descritas, que estão no mercado em várias .frentes, grande parte 
grandes responsáveis pela destruição do meio ambiente e más soluções para os problemas mundiais. 

Embraer.  A Aeronave agrícola Ipanema é líder no mercado de aviação agrícola no Brasil, com 
cerca de 75% de participação. Em 2012, a marca de 1.200 aeronaves Ipanema entregues ao mercado 
foi atingida. Após 40 anos de produção ininterrupta e pesquisas constantes para a melhoria da 
aeronave, sempre com foco nas necessidades de nossos clientes e do mercado de aviação agrícola 
nacional, esta marca demonstra a confortabilidade, solidez e tradição do Ipanema. 

A Embraer também investe em equipamentos militares. A sua liderança na aeronáutica agricultura 
deve-se ao apoio na utilização de fertilizantes necessários para o perfeito desenvolvimento dos 
transgénicos.

A globalização e seus objetivos são bem visíveis na roda comercial criada por estas empresas, 
aviação, pele, petróleo, alimentos, transporte, tudo o que necessitamos para usufruir do bem estar 
nos países desenvolvidos. O controlo do mercado à custa da aposta em maquinas, que leva ao 
despedimento, da utilização de produtos tóxicos que atraem doenças, passando pelos seus luxos que 
levam a psicoses, guerras e fome. 

Quando se enfrenta os Bancos, aqueles que os fornecem continuam impunes e explorar cada vez 
mais cruelmente e insustentávelmente sem olhar a meios. Os seus custos de vida são cada vez mais 
caros e cada vez mais difíceis de suportar pela população que o alimenta. As dificuldades são 
visíveis, sentidas e demonstradas pela Europa e pelo mundo. Mas as corporações e estados 
continuam a apostar nessa via que cada vez deixa mais de fora, muitos ao abandono imediato, num 
sistema social que só dá se receber,e só dá para não ter de dividir. 
O luxo que estas empresas oferecem não é diferente do melhor decorador de coches, as armas mais 
manejáveis, as moradias mais seguras, são do interesse deles em confronto com as necessidades da 
maioria. 

Portugal está a ser invadido por multinacionais da energia, alimentação, turismo, habitação, fábricas 
de material para militares e práticas proibidas noutros países como apostas em corridas com 
animais, tourada, caça à raposa,  etc... As terras ou são privadas ou protegidas, pouca existe livre 
para cultivo. O pouco chão que existe deve-se à construção, matéria prima para energias, turismo de 
luxo, agricultura intensiva e zonas protegidas até haver um interesse comum que o permita violar, 
como construir estradas, extrair gás, territórios para caça
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