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BÖLLINGHAUS STEEL
Líder do aço
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CARLOS SANTOS

► Com efeito, Hartwig Härtel esteve em 
formação durante três anos no seio de 
uma empresa de importação e exportação 
de ferramentas, para começar. Após essa 
experiência, direcionou-se para uma área 
totalmente diferente, isto é, o setor bancá-
rio, onde exerceu durante um ano e teve a 
oportunidade de aprender de tudo um 
pouco relacionado com o sistema bancá-
rio. Em seguida, converteu-se, novamente, 
para uma área totalmente diferente da úl-
tima, todavia, relacionada com o que é, 
atualmente, a Böllinghaus Steel, ou seja, 
prestou serviços num dos maiores produ-
tores de aço para, a seguir, exercer numa 
empresa comercial japonesa. Nesta últi-
ma empresa, Hartwig tratava da venda de 
aço japonês no mercado europeu, tendo 

de cumprir com deslocações frequentes, 
entre os dois pontos de importação e ex-
portação. Uma vez que contava com sete 

anos de experiência no ramo, chegou à 
Böllinghaus Steel para tomar as rédeas da 
evolução da empresa. Desta forma, foi to-

mada a decisão de deslocar a empresa, 
da Alemanha, para Portugal, em 1995, 
quando surgiu a necessidade de um novo 
local para a produção dos produtos. 
Em 28 de agosto de 1996, a Böllinghaus 
instalou-se, então, no distrito de Leiria.

Para começar, faça-nos
um breve resumo dos últimos 
cinco anos da empresa.
Os últimos cinco foram muito bons. Ape-
sar da crise pela qual passamos, entre o 
ano de 2009 e o ano de 2011, em que 
sofremos muitas dificuldades devido à 

A equipa do Empresas+® 
teve o prazer de entrevistar 

Hartwig Härtel, o 
responsável, de 72 anos, da 

Bollinghaus Steel: uma 
empresa de aço inoxidável, 
titânio e ligas de níquel, há 

cinco gerações. Criada na 
Alemanha e, mais tarde, 

movida para a costa 
portuguesa, a empresa 
especializada em aço é 
reconhecida no mundo 
inteiro. O entrevistado 
explicou qual foi o seu 

percurso inicial, antes de 
chegar ao império da 

Bollinghaus Steel.

líder do aço
BÖLLINGHAUS STEEL 

Hartwig Härtel

Johann Ludwig Härtel Erich Wilhelm Härtel Alfred Hermann Härtel Alfred Gustav Ludwig Härtel Hartwig Härtel Nina Härtel
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“O CRESCIMENTO QUE CONSEGUIMOS, NESTES 
ÚLTIMOS CINCO ANOS, FOI DRÁSTICO. ENQUANTO 
EM 2012 PRODUZIMOS ENTRE OITO E NOVE 
MIL TONELADAS, PARA UMA FATURAÇÃO DE 30 
MILHÕES DE EUROS, NO ANO PASSADO ATINGIMOS 
AS 20 MIL TONELADAS DE PRODUÇÃO, CHEGANDO 
A FATURAR 80 MILHÕES DE EUROS”
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conjuntura económica que afetou o país, 
o que nos levou a perder uma grande 
quantidade de capital. Contudo, conse-
guimos ultrapassar essas dificuldades e 
manter todos os nossos funcionários, 
ainda que tenha sido com férias e horá-
rios reduzidos. Acredito que esta tenha si-
do uma boa decisão.
O crescimento que conseguimos, nestes 
últimos cinco anos, foi drástico. Enquan-
to em 2012 produzimos entre oito e nove 
mil toneladas, para uma faturação de 30 
milhões de euros, no ano passado atingi-
mos as 20 mil toneladas de produção, 
chegando a faturar 80 milhões de euros.

COMO INDICOU ANTERIORMENTE, 
OS FUNCIONÁRIOS DA 
BÖLLINGHAUS STEEL SÃO 
VALORIZADOS E, MESMO EM 
PERÍODO DE CRISE, 
MANTIVERAM-NOS CÁ. HOJE 
EM DIA, COM QUANTOS 
FUNCIONÁRIOS CONTAM?
No final do ano passado, a Böllinghaus 
Steel contava com cerca de 300 funcio-
nários no total, isto é, incluindo, tanto os 
funcionários do escritório como os fun-
cionários de fábrica, em Portugal. Para 
além disso, também contamos com 22 
funcionários na Alemanha. Nestes últi-
mos cinco anos, contratámos mais de 
100 funcionários.

Como retrata a evolução do 
mercado, durante estes últimos 
cinco anos, de forma a 
encontrar o potencial 
para o crescimento?
O maior crescimento que registámos foi 
nos Estados Unidos da América, 38%, 
sendo este o nosso maior mercado ex-
traeuropeu. Daí, em 2016, termos aberto 

um escritório em Chicago. Na Europa, 
40%, o maior mercado ocorre na Alema-
nha, apesar de que nos últimos anos 
também obtivemos um crescimento no 
Reino Unido, em França, Itália e, tam-
bém, Espanha. Ultimamente, também se 
notou um crescimento na Ásia, 10%, so-
bretudo na Coreia do Sul e no Japão, que 
são os países, do continente asiático, em 
que se nota maior inflação neste merca-
do. Na medida em que exportamos cerca 
de 99% da nossa produção, é claro que 
trabalhamos com todos os continentes, 
sendo que o resto do mundo representa 
12%, mas os que referi há pouco são os 
que se distinguem.

Como se encontra 
o mercado da indústria 
aeroespacial, atualmente?
O mercado da indústria aeroespacial 
sempre foi muito vasto. A dificuldade pa-
ra nós foi não termos a certificação ne-
cessária para poder fazer parte desse 

mercado. Contudo, há um ano, demos 
início ao procedimento para a obtenção 
de todos os documentos necessários. 
Aliás, já fomos alvo de uma auditoria e 
esperamos que até ao final de março, 
após a segunda auditoria, já tenhamos 
tudo a postos para entrarmos no merca-
do aeroespacial, o que nos vai permitir 
crescer em mais um setor.

Como é feita, à distância, 
a ligação com os clientes?
Na Alemanha, encontra-se a nossa equi-
pa de vendas que é, realmente, muito 
boa. O segredo da nossa empresa é que 
todos nós gostamos de trabalhar em con-
tacto com pessoas através do mundo in-
teiro, sobretudo a nossa equipa de ven-
das. Para isso, utilizamos todas as ferra-
mentas de comunicação, que estão ao 
nosso alcance, tais como as redes so-
ciais Facebook e Twitter. Todavia, acredi-
tamos que a comunicação próxima dos 
clientes seja muito importante e a nossa 

equipa consegue fazê-lo muito bem, de 
forma a conhecermos quais as necessi-
dades dos nossos clientes.

Acredita que este seja um fator 
decisivo, no que diz respeito 
a distinguir a Böllinghaus 
Steel das outras empresas?
Sim claro, eu posso dizer que conheço a 
maior parte dos nossos clientes e isso faz 
a diferença. Na Böllinghaus Steel, gosta-
mos de conversar com os nossos clientes 
e reunimo-nos com eles, frequentemen-
te, seja na Ásia ou nos Estados Unidos da 
América. Preferimos uma comunicação 
mais direta e acreditamos que o cliente 
também o prefere. Assim, o nosso gestor 
de vendas vai, penso eu, seis vezes por 
ano aos EUA, o que cria uma ligação de 
confiança. O cliente procura a nossa ofer-
ta e, ao sermos uma empresa tão gran-
de, é difícil manter o controlo se não exis-
tir este tipo de proximidade.

Que tipo de clientes, 
tem a Böllinghaus Steel, 
em maior abundância?
A maioria dos nossos clientes são arma-
zenistas e distribuidores, devem repre-
sentar 80% dos nossos clientes, enquan-
to os 20% restantes representam clien-
tes finais para fins de grande dimensão.

Há cinco anos, a equipa 
do Empresas+® perguntou-lhe 
quais seriam os seus planos 
para o futuro. Hoje, com o 
mercado a estabilizar, quais 
são as diferenças nos vossos 
planos para transformar 
esta empresa?
Costumo dizer que não fazer nada é dar 
um passo para trás. Algo tem de ser feito Quota de mercado da Böllinghaus Steel

Thomas KleingrotheBruno Pedro
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para continuarmos na competição do 
mercado. Assim, estamos numa procura 
constante de novas possibilidades de 
evolução. Continuamos em busca de no-
vos mercados, mas também tenciona-
mos trabalhar com novos materiais.
Começámos com o aço laminado a 
quente e, nestes últimos anos, adquiri-
mos uma máquina de estiragem a frio. 
Também conseguimos, recentemente, 
fornecer aço escovado ou polido, muito 
utilizado na arquitetura. Estamos a in-
vestir mais nos meios de procedimento, 
de maneira a que os clientes não te-
nham necessidade de procurar outros 
fornecedores, o que se torna numa gran-
de vantagem.

Como se apresenta, 
a concorrência, 
neste mercado?
Como sempre foi todos os anos. Temos 
grande concorrência na Europa, mas 
também na Índia e em Taiwan. Relativa-
mente à China, não se apresenta como 
uma concorrência muito forte.

Qual foi o investimento feito, 
pela Böllinghaus Steel, 
nestes últimos cinco anos?
Temos um plano de investimento e deve-
mos ter investido entre três e cinco mi-
lhões de euros, por ano.

O que nos tem a dizer sobre 
a política local, relativamente
 aos apoios municipais que 
uma empresa desta dimensão 
recebe?
Até agora não requeremos muitos 
apoios, na medida em que conseguimos 
concretizar tudo isto sozinhos. Talvez no 
futuro as circunstâncias sejam diferen-

tes, contudo, alguns dos apoios são mui-
to demorados a chegar.

Já mencionou as intenções 
de entrar no mercado 
aeroespacial. Que outras 
ambições têm para a 
Böllinghaus Steel?
O mercado aeroespacial é apenas uma 
das valências que queremos atingir e es-
tamos perto de poder fazê-lo. Ambiciona-
mos diversificar ao máximo as nossas 
ofertas aos clientes, tanto a nível de pro-
dutos como de serviços. Não pretende-
mos continuar a vender os produtos no 
seu estado mais simples, como fazemos 
atualmente. Queremos, também, produ-
zir material personalizado para os nossos 
clientes e por isso mesmo é que a ligação 
e familiarização com o nosso cliente é 
muito importante. Este é o caminho que 
pretendemos seguir.

Que tipo de investimentos 
pretendem fazer, futuramente?
Tencionamos investir em novo material de 
produção, no âmbito de evoluir e ter a pos-
sibilidade de continuar a oferecer mais 

qualidade. O maior investimento da histó-
ria da nossa empresa será a construção 
de uma nova linha de produção, de forma 
a produzir material com maior qualidade e 
dimensão. Consequentemente, se um 
cliente nos pedir material com dimensões 
específicas, podemos disponibilizar os 
mesmos. Por enquanto, estamos limita-
dos à produção de material até 120mm de 
espessura, mas com a nova construção, 
poderemos criar material com até 250mm 
de espessura. Para além disso, podere-
mos ter uma nova oferta a propor aos nos-
sos clientes, como perfis de aço quadra-
dos ou hexagonais até 100mm de espes-
sura. Portanto, falando em números, entre 
25 e 30 milhões de euros, mas penso que 
será um investimento a ser refletido du-
rante, pelo menos, os próximos 30 anos.

Quando a nova linha de 
produção estiver operacional, 
o que acontecerá à atual?
No momento em questão, iremos parar a 
produção da linha atual, contudo, no fu-
turo, poderemos reutilizá-la para perfis e 
formas específicas. Para além disso, po-
deremos começar a trabalhar com novos 

materiais, tais como o titânio e outras li-
gas metálicas com níquel, mas a decisão 
ainda não está tomada. Também podere-
mos começar a trabalhar novamente aço 
para ferramentas.

Nesse momento, qual será 
a vossa faturação?
Tendo em conta que, atualmente, conse-
guimos alcançar os 80 milhões de euros, 
penso que, com a nova linha de produ-
ção, poderemos atingir, dentro de cinco 
anos, entre 130 e 150 milhões de euros.

Que mercados tencionam 
explorar no futuro?

Tencionamos explorar o mercado aeroes-
pacial e o de equipamento médico, visto 
que há uma grande procura atualmente. 
O mercado da construção e arquitetura 
também está com grande procura para 
aço. Relativamente aos mercados do 
óleo e do gás, houve um retardamento 
nos útimos anos, mas já se encontram 
novamente a melhorar.

Para finalizar esta entrevista, 
o que gostaria de realçar 
sobre a Böllinghaus Steel?
Temos excelentes funcionários aqui e é 
importante dizer que sem eles nunca te-
ríamos chegado onde chegamos. Somos 
uma empresa familiar, mas estamos a 
crescer com grande ritmo e acredito que 
estamos no bom caminho. Algo funda-
mental é que, não só na Alemanha, mas 
em Portugal também, cada um dos funcio-
nários tem de olhar para o cliente como a 
pessoa mais importante da empresa, pois 
é ele que paga os nossos salários. En-
quanto fornecermos qualidade e um servi-
ço especial, ao cliente, penso que não te-
remos qualquer tipo de problema. 
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CARLOS SANTOS

► Importa salientar que os fundos  
comunitários, nomeadamente o Portu-
gal 2020, chegam com dois anos de 
atraso, o que veio agravar algumas me-
didas das autarquias, projetadas para 
serem executadas durante o mandato 
anterior. Desde a criação de espaços 
verdes de grande dimensão, de novas 
zonas industriais, novos espaços educa-
tivos, novas estruturas desportivas.  
“Todos estes pontos são relevantes para 
o desenvolvimento do concelho”, afirma 

o autarca. Na área ambiental, o autarca 
afirma-se empenhado em contribuir pa-
ra a construção de uma estação de  
tratamento de efluentes suinícolas, fun-
damental para o objetivo de despoluir a 
bacia hidrográfica do rio Lis, um sério 
problema ambiental existente no conce-
lho. “Se não for possível realizá-los em 
dois anos, serão realizados em três. 
Sendo a cidade o coração do concelho, 
pretendemos continuar a fazer um tra-
balho como temos vindo a desenvolver 
ao longo dos últimos dois mandatos, 
com objetivo de fazer de Leiria um con-

celho de excelência”, afirma. Com o pa-
cote de fundos comunitários do Portugal 
2020, a Câmara Municipal de Leiria 
apresentou uma série de candidaturas 
ao Plano Estratégico de Desenvolvimen-
to Urbano (PEDU), estando já alguns dos 
projetos financiados em curso. “A expe-
riência que temos em relação ao nível 
do poder local leva-nos a ter essa preo-
cupação. Recordo, por exemplo, quando 
foram criados os apoios para os trans-
portes escolares. Nos primeiros anos, o 
dinheiro chegava para pagar e suportar 
tudo, mas depois começou a cair, o que 

leva a que hoje em dia, uma boa parte 
das despesas dos transportes escolares 
seja assumida diretamente pelos cofres 
da autarquia. Não queremos que isso se 
volte a repetir, caso não haja efetiva-
mente transferência de recursos. Acho 
que deve haver muito bom senso e pon-
deração para os programas funciona-
rem”, conclui o autarca.  

Capital de distrito, Leiria é uma das principais cidades portuguesas. O executivo camarário liderado 
por Raul Castro inicia o seu terceiro mandato consecutivo, após a vitória do Partido Socialista nas 

autárquicas, com um registo de 54.46% dos votos. Em entrevista ao Empresas+®, o autarca afirma-se 
seguro de que vai ser possível concretizar um largo leque de projetos, “que deverão ser garantidos 

através do capital da autarquia e do financiamento comunitário”.

Investir em Leiria
MUNICÍPIO DE LEIRIA

Raul Castro



CARLOS SANTOS

► Tudo começou há mais de meio de sé-
culo, quando um casal, o António e a Ro-
sária, possuíam um comércio ao qual 
chamavam de “Venda da Aldeia”. Efeti-
vamente, na “Venda da Aldeia”, vendiam 
de tudo, desde telhas e tijolos até produ-
tos de talho, mas, sobretudo, eram apre-
ciados pela qualidade do vinho que 
mantinham na sua taberna. Desta for-
ma, formou-se a Tromba Rija, isto é, 
através do talho e da taberna. 
Para muitos dos clientes que ficavam 
perplexos com o nome do restaurante, 
este possui uma explicação. A carne que 
se vendia no talho era fruto da matança 
semanal do porco e, na altura, ainda 
não usavam arcas frigoríficas, portanto 
a conservação da carne era feita em sal-
gadeiras. As carnes mais nobres eram 
colocadas em primeiro, na salgadeira, o 
que não deixava mais espaço para a ca-
beça do porco. Ora esta era vendida de 
imediato, ou era dada. Aí, o marido pe-
diu à mulher que preparasse uma feijoa-
da com a cabeça de porco. À quarta-fei-
ra era posta, à disposição dos clientes 
da taberna, a feijoada e, aí começou a 
ouvir-se, pela aldeia “Vou comer uma 
tromba rija”, devido ao focinho do porco.
Passaram-se 47 anos desde o começo 
do Tromba Rija, com Elisabete e Fernan-
do Real à frente da gestão, com muitas 
noites mal dormidas. Era a paixão que 
os fazia andar.
Fernando e Elisabete são filhos únicos e 
não têm filhos. Criaram quatro crianças: 
três de família direta e uma que veio de 
um lar. Esta, começou a trabalhar e logo 
tratou-os por mãe e pai, sendo que foi 
criada do mesmo modo que os outros. 

Elisabete, já reformada, como o marido, 
é quem gere a casa. Contudo, está an-
siosa para entregar a gestão à nova ge-
ração, para que se dê continuidade ao 
estabelecimento.
Agora na Batalha, na Quinta do Fidalgo 
– em frente ao mosteiro e do outro lado 
da EN1 –, e com melhores instalações, 
começa uma nova era. Apesar de ambos 
sentirem, inicialmente, que os clientes 
receassem esta mudança, no entanto, a 
verdade é que a grande maioria – senão 
todos – continuou a fazer a sua visita, 
tal como antigamente.
A mudança foi só de local. De resto, con-
tinua com as mesmas pessoas, a mesma 
qualidade e a mesma amizade e carinho.

Menus e horários
O Tromba Rija oferece um menu executi-
vo de terça-feira a sexta-feira, ao almoço 
e ao jantar. Assim como o menu “Sabo-
rear Portugal” ao almoço e jantar de sá-
bado e almoço de domingo e feriados.
Com 69 e 72 anos, o casal admite que, 
apesar de serem reformados, nunca vão 
deixar de ajudar a terceira geração, pois 
é o que mais gostam de fazer: “O que eu 
gostaria é não parar, porque não consigo 
parar”. Com um espaço que suporta até 

600 pessoas, Fernando Real admite que 
tenciona que o restaurante se concentre 
sobre o bacalhau, o que se torna numa 
evidência, para um restaurante especiali-
zado em gastronomia portuguesa. Com o 
negócio a transmitir-se para a nova gera-
ção, o Tromba Rija, após todos estes 
anos, continua em evolução constante e 
não deixa de surpreender, tanto os clien-
tes fidelizados como os clientes que virão 
a conhecer uma das referências nacio-
nais da gastronomia.  

Inicialmente situada em Marrazes e, atualmente,  
na Batalha, no distrito de Leiria, a Tromba Rija tornou-

se numa marca conhecida a nível nacional.  
Com efeito, negócio de família encontra-se prestes  

a passar para a terceira geração. 

De talho e taberna, 
para restaurante e quinta

TROMBA RIJA
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Equipa do Tromba Rija

“O QUE EU GOSTARIA 
É NÃO PARAR, PORQUE 
NÃO CONSIGO PARAR”
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CARLOS SANTOS

► A Geometria do Móvel
Nascida há precisamente 20 anos, sem-
pre orientada para execução de projetos 
de decoração de interiores e peças ex-
clusivas de mobiliário, a Geometria do 
Móvel tem, através da experiência acu-
mulada, assumido um lugar de desta-
que no sector, principalmente, no mer-
cado internacional, por onde a empresa 
tem trilhado grande parte do seu percur-
so. Com efeito, esta tem vindo a realizar 
trabalhos com arquitetos e empresas de 
algumas das principais cidades euro-

peias, sobretudo em França, destino 
que reúne a maior fatia do volume de 
negócios. É esta internacionalização, 
que se afigura como uma das mais-va-
lias da Geometria do Móvel, que aliada à 
experiência se traduz num know-how 
que se aplica à extensa gama de mate-
riais e acabamentos trabalhados.

O que a Geometria do Móvel 
tem para oferecer
A Geometria do Móvel valoriza cada por-
menor dos serviços que presta ao cliente. 
Assim, inicia-se logo na fase de orçamen-
tação, o processo de acompanhamento e 

Em 1999, surge a Geometria do Móvel e dedica-se 
exclusivamente à execução de projetos de decoração 

de interiores e peças únicas de mobiliário.  
Assente num método de trabalho baseado  

na excelência, rigor e no trabalho de um vasto leque 
de materiais que vai desde a madeira, ao vidro e  
ao metal. Desde 2015, a Escovinox, uma firma do 

setor da serralharia civil e serralharia técnica, surge 
enquanto empresa irmã da Geometria do Móvel, 

devido à elevada necessidade de produção  
de componentes metálicos a serem incorporados  

nas peças de mobiliário fabricadas.

Empresas complementares, 
tudo para o interior da casa

GEOMETRIA DO MÓVEL / ESCOVINOX

Equipa da Geometria do Móvel / Escovinox
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aconselhamento das melhores soluções 
de materiais e técnicas, ao cliente, antes 
da entrega da respetiva proposta de cota-
ção. Este processo é continuado através 
do departamento de Design, que assegu-
ra a execução dos desenhos para apre-
sentação, em 3D, bem como a elabora-
ção dos desenhos técnicos para produ-
ção. Já durante a fase de produção, des-
taca-se como ponto forte a capacidade 
técnica para a execução de peças de mo-
biliário que integram vários materiais. 
Apesar de dar primazia à madeira e seus 
compostos, a Geometria do Móvel traba-
lha outros materiais como iluminação, vi-
dro, acrílico, compostos cerâmicos e re-
corre à Escovinox, para garantir a execu-
ção de todos os trabalhos de serralharia 
necessários, em variadas ligas metálicas. 
Quanto aos acabamentos, cabe ao clien-
te escolher, tendo, sempre que necessá-
rio, o devido aconselhamento sobre os 
mesmos. No caso de obras em território 
nacional, a Geometria do Móvel, executa 
a montagem do mobiliário no local, sen-
do que para as restantes obras na Euro-
pa e fora de Portugal continental será in-
dicada uma equipa de montagem espe-
cializada para o efeito.

A Geometria do Móvel, 
atualmente
Desde a última entrevista, feita pela equi-
pa do Empresas+®, cinco anos se passa-
ram e o gerente Mário Santo afirma que 
estes foram “muito difíceis a nível euro-
peu. Os negócios com França, que são o 
principal nicho de mercado, não têm sido 
fáceis”, acreditando o responsável pela 
Geometria do Móvel que uma crise no se-
tor do mobiliário se estabeleceu no conti-
nente europeu. Todavia, enquanto que há 
cinco anos existiam 20 colaboradores a 
trabalhar no seio da empresa, hoje em 
dia estão 29 membros a certificarem-se 
que o serviço, prestado pela Geometria 
do Móvel, é o mais perfeito possível, sen-
do que temos melhores condições de tra-
balho, a par de maquinaria atual. Abor-
dando este aumento, assume Francisco 
Santo, responsável pelo departamento 
de Design e pela área da Comunicação e 
Marketing, que “quando se fala aqui em 
crescimento, talvez seja em desafio e não 
em número de pessoas”. Os responsá-
veis pela empresa de mobiliário admi-
tem, ainda, que o ano de 2018 foi o ano 
em que registaram maior faturação, gra-
ças a um negócio concluído no setor da 
hotelaria, bem como um dos anos mais 
desafiantes da vida da empresa.

A Escovinox
Da necessidade continuada, por parte 
da Geometria do Móvel, de uma respos-
ta mais eficaz e com os mesmos crité-
rios de rigor, exigência e especialização 
da mão de obra que garantisse um pro-
duto final da qualidade na área da serra-
lharia civil e técnica, surge a Escovinox. 
Esta, que fará quatro anos de existência 
no final de 2019, desde a aquisição em 

2015, data até à qual era uma micro 
empresa com apenas dois funcionários, 
tem hoje um crescimento assente na 
parceria com a sua empresa irmã, na 
realização de componentes metálicos a 
serem incorporados no mobiliário e na 
execução de várias obras na região al-
garvia, com principal foco na Quinta do 
Lago, Vale do Lobo e Vilamoura. Desta 
forma, a Escovinox conta hoje com 14 

funcionários e um know-how que lhe 
permite “soldar” o profissionalismo à 
qualidade.

Serviços que 
a Escovinox oferece
Tal como na Geometria do Móvel, os ser-
viços prestados pela Escovinox começam 
pela orçamentação e, em seguida, a rea-
lização do projeto, valorizando sempre o 
contacto cuidado e eficiente com o clien-
te. Durante a realização do projeto, a Es-
covinox disponibiliza uma equipa que se 
desloca até ao local da obra, mas que 
também apresenta soluções técnicas ao 
cliente. A empresa trabalha com mate-
riais metálicos tais como o inox, alumínio, 
ferro, latão, cobre e bronze, o que lhes 
permite a realização de projetos versáteis 
e sempre com qualidade. Para além do 
supracitado, também executam acaba-
mentos como soldaduras a laser, o que 
dá um toque final superior aos projetos 
em questão. Finalmente, a montagem é 
realizada em obra, quer nos projetos na-
cionais, quer no estrangeiro, com equi-
pas especializadas para o efeito.
A Geometria do Móvel e Escovinox têm fir-
mado as suas posições no mercado nacio-
nal e no mercado internacional. Com gran-
de influência no mercado europeu, desta-
cam-se na região algarvia e em França. 
Quando a equipa do Empresas+® pergun-
ta aos responsáveis quais são os objetivos 
para o futuro, estes respondem que dese-
jam consolidar a sua posição, tanto no se-
tor do mobiliário como no setor da serra-
lharia, melhorar e modernizar a sua comu-
nicação e marketing, de forma solidificar a 
sua presença nos mercados e a tornar fa-
miliar, os nomes das empresas, a um pú-
blico cada vez maior. 
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“APESAR DE DAR PRIMAZIA À MADEIRA E SEUS 
COMPOSTOS, A GEOMETRIA DO MÓVEL TRABALHA 
OUTROS MATERIAIS COMO ILUMINAÇÃO, VIDRO, 
ACRÍLICO, COMPOSTOS CERÂMICOS E RECORRE 
À ESCOVINOX, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO 
DE TODOS OS TRABALHOS DE SERRALHARIA 
NECESSÁRIOS, EM VARIADAS LIGAS METÁLICAS”



CARLOS SANTOS

► Criada em 1974, em Casalito, Leiria, 
a Aviliz começou por se dedicar à explo-
ração de pintos do dia, desde a recria à 
incubação. Agora, passados 40 anos, a 
empresa já diversificou o seu core busi-
ness e está dedicada a outros setores 
de negócio como a exploração agro-in-
dustrial e pecuária e ao fabrico de nutri-
ção animal através da produção de ra-
ções, nomeadamente alimentos sim-
ples, compostos, medicamentosos, fari-
nados e granulados. Recentemente sur-
giu ainda a Aviliz Internacional, empresa 
dedicada em exclusivo ao mercado ex-
terno. “Nascemos no setor primário, na 
avicultura, contudo, por força das cir-
cunstâncias, tivemos que crescer e ex-
pandir os nossos negócios a outros seto-
res”, conta Joaquim Duarte, responsável 
pela empresa. 

O grupo tem atualmente cerca de uma 
centena de funcionários, o que represen-
tou uma faturação de cerca de 18 mi-
lhões de euros, em 2018. “Os clientes já 
nos conhecem muito bem e à nossa qua-
lidade, fator que nos consegue diferen-
ciar. Outro aspeto que nos distingue pren-
de-se com o facto de estarmos sempre à 
procura das melhores soluções e na me-
lhoria contínua dos nossos produtos. 
Apostamos também no nosso capital hu-
mano e na formação de todos os nossos 
quadros. Só assim conseguimos dar uma 
resposta de qualidade ao cliente, fazen-
do com que ele confie em nós. Orgulha-

mo-nos de dizer que mais do que clien-
tes, temos amigos”, refere Amália Duar-
te, uma das três filhas de Joaquim Duarte 
que trabalham no grupo, e que, neste 
momento, é a responsável pelo departa-
mento financeiro da empresa. 

Um Grupo coeso e forte
Atualmente, o Grupo Aviliz dedica-se à ex-
ploração agro-industrial e pecuária com 
atividade em diversas áreas. Com uma 
produção de cerca de 10 milhões de pin-
tos do dia das estirpes ROSS e COBB, va-
cinados e preparados para a indústria, 
provenientes de reprodutoras submeti-

das a um rigoroso programa higiosanitá-
rio, monitorizadas por análises laborato-
riais, iluminação natural e artificial, distri-
buição automática de água e alimento, 
recolha de ovos automatizada e controlo 
de roedores e aves externas, a empresa é 
já uma referência no mercado nacional. 
De referir que o centro de incubação da 
empresa está equipado com a mais mo-
derna tecnologia em incubadoras e eclo-
soras, permitindo dois nascimentos de 
pintos do dia por semana, num total de 
300 000 pintos/semana.
O grupo detêm ainda a Agropecuária do 
Curtido especializada na produção e en-
gorda de bovinos de carne, num total de 
400 hectares dedicados a pastagens, 
com um efetivo de 250 reprodutoras de 
raça Limousine, e engorda de 500 ani-
mais em regime intensivo. Em cresci-
mento, apesar da crise no sector, encon-
tra-se a Agropecuária de Santo André, 

Dedicado à avicultura de 
multiplicação, o Grupo 

Aviliz é, hoje em dia, uma 
referência no setor da 

agropecuária no nosso 
país. Nesta empresa, a 

internacionalização é 
também uma realidade e 

a Aviliz é líder de 
mercado em Cabo Verde 

no abastecimento do 
mercado em termos de 
rações para animais e 

materiais agro-
pecuários. Com uma 

centena de funcionários 
e uma faturação de 

cerca de 18 milhões de 
euros, em 2018, a 

empresa está preparada 
para apostar em novos 

mercados e produtos, 
tendo sempre por base 

valores como a 
qualidade e a satisfação 

dos seus clientes.

Qualidade saída da casca
GRUPO AVILIZ
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“NASCEMOS NO SETOR PRIMÁRIO, NA AVICULTURA, 
CONTUDO, POR FORÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS, 
TIVEMOS QUE CRESCER E EXPANDIR OS NOSSOS 
NEGÓCIOS A OUTROS SETORES”
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com cerca de 20 explorações pecuárias 
e um volume de faturação de  cerca de  
cinco milhões de euros. Esta empresa 
está vocacionada para a produção de 
suínos de engorda, surgindo, também, 
os leitões para assar, “porque é em pe-
ríodos de crise que se verifica uma ne-
cessidade de ser mais eficaz e proativo”, 
indica Joaquim Duarte.
Ainda no mercado nacional, a Aviliz de-
tém, ainda, a Compostos Liz, empresa es-
pecializada em nutrição animal através do 
fabrico de rações, nomeadamente alimen-
tos simples, compostos, medicamento-
sos, farinados e granulados. A faturação 
desta empresa, neste momento, repre-
senta 40% da faturação do Grupo. Esta 
unidade tem uma capacidade de produ-
ção de 20 toneladas por hora, o que se 
traduz no fabrico de cerca de 3500 tonela-
das/mês de ração de alta qualidade, es-
pecialmente destinada a aves. De realçar 
que o Grupo também tem certificação em 
HACCP, laboratório de análises às maté-
rias-primas, veterinário assistente e apoio 
zootécnico permanente.
Questionada sobre o estado atual do 
mercado nacional, Amália Duarte refere 
que “depois de um período em que pare-
cia que alguns clientes se vinham finan-
ciar nos fornecedores, o que não era 
exequível, entrámos numa fase mais es-
tável até porque no mercado exigente 
em que hoje estamos presentes só con-
seguimos ter sucesso se tivermos uma 
gestão cuidada e apertada de todos os 
nossos processos”. 

Objetivo: exportação
Com uma posição já consolidada no 
mercado nacional, o Grupo dedica-se, 
agora, à internacionalização. Neste mo-
mento, a empresa exporta as suas solu-
ções para Espanha, Cabo Verde, Guiné e 
outros países dos PALOP, como Angola e 
São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, a 
empresa é líder no abastecimento do 

mercado em termos de rações para ani-
mais e materiais agro-pecuários. Apesar 
disso, “o nosso principal mercado conti-
nua a ser o português. Contudo, temos 
tentado diversificar a nossa aposta no 
mercado internacional, até porque Por-
tugal é muito pequeno e a concorrência 
é forte, proveniente de grandes grupos. 
Além disso, também temos diversificado 
a nossa gama de produtos. Assim, para 
além do pinto do dia e do ovo embriona-
do, já estamos a equacionar entrar no 
mercado do ovo comercial. A verdade é 
que, independentemente dos desafios 
que nos são apresentados, tentamos 
sempre inovar. Também nunca esquece-
mos os nichos de mercado onde já esta-
mos presentes, até porque estes não 
são atrativos para os nossos grandes 
concorrentes. Desta forma marcamos a 
diferença. Ambicionamos crescer, mas 
sempre de forma sustentável”, reitera 
Amália Duarte.
Com uma aposta cada vez mais forte no 
mercado internacional, o Grupo apostou 
na criação da Aviliz Internacional, em-
presa completamente dedicada à inter-
nacionalização. Neste momento, esta 
empresa representa 20% da faturação 

do Grupo e tem registado um nível de 
crescimento na ordem dos 10% ano. 
“Quando chegámos a Cabo Verde com a 
comercialização dos pintos do dia, rapi-
damente percebemos que o mercado ti-
nha outras necessidades e que podería-
mos comercializar outras soluções como 
alimentos compostos para animais, pro-
dutos alimentares e matérias-primas, 
equipamentos agro-industriais para pe-
cuárias e criação animal e equipamen-
tos industriais”, explica Joaquim Duarte 
que completa: “mercê a nossa capacida-
de instalada nestes países, somos capa-
zes de oferecer aos nossos clientes uma 
espécie de solução chave na mão,  isto 
é, o cliente diz-me o que pretende produ-
zir e nós fazemos todo um trabalho de 
apoio e consultoria, como calcular, pro-
jetar e instalar as infraestruturas neces-
sárias para que esse desejo se torne nu-
ma realidade. Ainda que não tenhamos 
internamente algumas das áreas neces-
sárias, como por exemplo, construção ci-
vil, a verdade é que já conseguimos es-
tabelecer uma rede de parcerias sólida 
e sustentada, o que nos permite ofere-
cer este tipo de soluções. Num único for-
necedor, os nossos clientes conseguem 

ver todas as suas necessidades desta 
área supridas”. 

De olhos postos no futuro
Questionada sobre os principais proje-
tos que a empresa tem para o futuro, 
Amália Duarte assegura que “ao longo 
destes anos temos aprendido muito com  
o nosso pai, reconhecendo que ele está 
lá sempre para nos apoiar e aconselhar. 
Sendo assim, comungamos da sua visão 
para o futuro deste grupo de empresas e 
queremos continuar a crescer juntas e 
unidas. Assim, o futuro passará sempre 
pela aposta em novos mercados e em 
novos produtos. porque o nosso interes-
se é estar na linha da frente no que res-
peita à inovação, respondendo com di-
versificação de oferta e de serviços, com 
maior eficácia e celeridade. Claro que 
esta evolução significará também inves-
timento da nossa parte. Ainda agora fi-
zemos a automação de uma das nossas 
unidades fabris. Entre esse e outras me-
lhorias que fizemos realizamos um in-
vestimento de mais de cinco milhões de 
euros, num período de três anos”. 
Amália Duarte também não esquece o 
mercado internacional e revela que o 
Grupo vai realizar um investimento de 
300 a 400 mil euros em Cabo Verde, 
num investimento conjunto de um mi-
lhão e meio de euros para a produção de 
pintas ou galinhas poedeiras “para fazer 
face à dificuldade de transporte de mi-
lhares de animais por via aérea. Claro 
que isto implicará a formação de uma 
nova equipa de trabalho especializada a 
trabalhar a tempo inteiro naquele país. 
Temos já um parceiro local e o risco des-
te projeto é perfeitamente calculado. 
Desta forma criaremos uma plataforma 
logística que nos permitirá a distribuição 
de pintos a preços muito mais competiti-
vos e de forma muito mais rápida. Traba-
lhamos para servir da melhor forma os 
nossos clientes”. 
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► Volume de negócio 
e investimento
O volume de negócio e desempenho da 
Tomé Fèteira está a evoluir muito bem, e 
a empresa tem sido eleita sucessivamen-
te PME Excelência. A empresa tem neste 
momento pedidos do Japão, Tailândia e 
Alemanha para fornecer máquinas de for-
jar ponteiros com alimentação automáti-
ca e sistema de aquecimento do aço por 
Indução. “Cada vez mais estamos a ser 
solicitados a fornecer respostas chave-
-na-mão para a área de equipamento in-
dustrial. “Atualmente, estamos a prepa-
rar um novo pavilhão dentro da fábrica 
para a área de concepção,  desenvolvi-
mento e fabrico de máquinas, não só pa-
ra satisfazer o mercado de exportação 
mas   também para ter-mos capacidade 
de oferta para a procura local na área da 
Marinha Grande”.

Falando em investimento e focando os 
valores nos últimos 5 anos, o entrevista-
do referem que “adquirimos recentemen-
te cerca de 6000 m² de terreno para per-
mitir a expansão da fábrica, e para além 
do novo pavilhão atrás referido, estamos 
a construir um novo edifício para a produ-
ção dos Crossblades. No total estamos a 
investir mais de 500 000 euros em terre-
nos e edifícios. Em relação aos equipa-
mentos e infraestruturas, desde Caldei-
ras a Vapor, Equipamentos CNC, nova re-
de de gás natural, nova rede elétrica,  re-
novação dos pavilhões,  o investimento 
deve rondar os 1,5 milhões de euros”.

Equipa, faturação e mercado
A empresa,  tem cerca de 50 funcioná-
rios, mas esse número aumenta de acor-
do com as necessidades pontuais de 
produção.
O entrevistado informa que a receita da 
empresa se situa entre 8 e 10 milhões 

de euros, dos quais 90% são provenien-
tes de exportações.
Os principais mercados de Tomé Fèteira 
são EUA, Japão, Áustria, Europa em geral, 
América do Sul e Central.

Mercado e concorrência 
Nas palavras de Michael Braun, “esta-
mos constantemente a tentar encontrar 
novos nichos de mercado, porque os con-
correntes chineses e indianos estão sem-
pre a tornar-se mais fortes. Por exemplo, 
agora investimos muito num novo esqui 
chamado Crossblades, que é uma nova in-
venção patenteada e de que somos o úni-
co produtor”. Sendo uma novidade da em-
presa, o produto encontra-se em fase de 
apresentação, por isso estiveram recente-
mente em Munique a promover o esqui.  
É uma invenção criada na Suíça e a Tomé 
Fèteira é o único produtor mundial. 

O Canadá e a Rússia são alguns dos paí-
ses que estão a exigir uma grande quanti-
dade do novo esqui e, por esse motivo, es-
tão a construir uma nova fábrica para o 
mais recente produto. “Investimos numa 
nova empresa na Áustria, que conta com 
uma equipa de vendas, a vertente comer-
cial e a ampliação da empresa são impor-
tantes para o nosso desenvolvimento”,  
revela Michael Braun.

O Empresas + ® teve a oportunidade de entrevistar Michael Braun, Presidente do Conselho de Administração 
da Tomé Fèteira: uma empresa que se dedica ao fabrico de ferramentas manuais, e de máquinas para a 

indústria de ponteiros e de limas.  Criada em 1856 em Vieira de Leiria, exporta para mais de 75 países em 
todo o mundo, sob as marcas Tomé Feteira e Bludan (limas e grosas), Smartcut (serras), SilverBullet e 

Equistar (Grosas de Ferrador) , IBS (Máquinas) e Crossblades (Esquis).  Atualmente, contam também com uma 
fábrica na Áustria, a empresa está a crescer e a sua admirável qualidade é reconhecida em toda a parte por 

ser uma das fábricas mais importantes com produção na Europa e entrega em todo o mundo.

Trabalho, Know-How e 
criatividade são os principais 
segredos para o seu sucesso

TOMÉ FÈTEIRA

Michael Braun
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Perguntando ao nosso entrevistado Mi-
chael Braun o que faz Tomé Fèteira se 
destacar dos restantes concorrentes, 

ele respondeu que as principais con-
quistas do sucesso são: “temos de en-
contrar novas ideias, como as Crossbla-
des. Se queremos crescer, temos que 
constantemente encontrar algo novo, 
não podemos ficar com os mesmos pro-
dutos para sempre. Os chineses e os in-
dianos podem inevitavelmente produzir 
mais barato, mas podemos ser melho-
res em máquinas e em novos produtos 
de mercado, como a lâmina de serra es-
pecial com dentes progressivos ( Smart-
cut), que torna o processo de corte mui-
to mais preciso e fácil de começar”.

Qual é o rumo que Tomé Feiteira 
está a seguir?
“A nossa direção é especializar nas má-
quinas. Naturalmente, manteremos a 
nossa produção principal de limas e gro-
sas. Por exemplo, investimos muito na 
melhoria das Grosas de Ferrador. Vamos 
continuar a produzir máquinas para o 
mercado local e, além disso, temos um 
projeto muito interessante para a Améri-
ca Latina, no qual planejamos produzir 
máquinas para o mercado. Estamos 
constantemente à procura de novas 
ideias”.  
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Ilha do Lombo
A Ilha do Lombo surge como mais um projeto da Tomé Fèteira em busca de novos nichos de mercado para se destacar desta for-
ma da concorrência.  Sabendo que o turismo é um sector em constante crescimento e procura em Portugal, a ideia de explorar a 
Ilha do Lombo em Tomar surge nesse seguimento. Assim, em 2010 iniciaram o projeto, no entanto 9 anos depois ainda não está 
a funcionar porque existem algumas limitações de construção que ainda não foram completamente ultrapassadas, apesar de  
Câmara Municipal de Tomar estar empenhada a ajudar a levar o projeto a bom termo. Esperam, no entanto, ver concluído nos pró-
ximos anos este projeto que alia natureza, turismo e atividades ao ar livre únicas que atraiam pessoas para esta área de beleza 
natural invejável, ainda pouco conhecida, o que será uma mais valia para a Tomé Fèteira.  
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► Tudo começou em 1986, quando 13 
avicultores decidiram-se unir e criar uma 
cooperativa que permitisse escoar a sua 
produção de ovos. Foi assim que surgiu a 
CAC - Cooperativa de Avicultores do Cen-
tro, um sonho pequenino que cresceu e 
que atualmente se tornou numa empresa 
de sucesso com a filosofia original, trans-
formando-se numa organização totalmen-
te verticalizada. Os acionistas continuam 
a ser, todos eles, pequenos e médios pro-
dutores da região Centro do país. Hoje, lí-
deres de mercado no setor e com distribui-
ção em todo o território nacional, feita a 
partir da Bidoeira de Cima, em Leiria, esta 
iguaria nacional também já está presente 
em muitos países europeus, africanos e 
asiáticos . A empresa em termos de expor-
tação está representada em mercados 
que se regem pela qualidade e que, por is-
so, apresentam um valor acrescentado 
como a Suíça, França, Israel e Inglaterra. 
No que concerne a este último, Manuel 
Sobreiro, administrador da empresa, con-
fessa que os efeitos do Brexit já se fizeram 
sentir, ao ponto de termos deixado de ven-
der para aquele mercado. “Não podemos 
depois esquecer os mercados de língua 
oficial portuguesa, com destaque atual-
mente  para a Guiné-Bissau”, completa.
Por forma a assegurar que todos os ovos 
chegam aos seus clientes, cumprindo as 
exigências da qualidade e da segurança 
alimentar, a CAC é certificada pela norma 
IFS Food - International Featured Stan-
dard, para os processos de inspeção e 

classificação de ovos, reconhecida pelo 
Comité SGS-ICS GmbH. Para além disso, o 
sistema de gestão da segurança alimen-
tar da empresa baseia-se nos princípios 
do HACCP do Codex Alimentarius.

Números que impressionam
Na atualidade, o grupo é composto por 
200 trabalhadores e apresenta uma fa-

turação consolidada de 75 milhões de 
euros, no ano de 2018. Para além de 
mais de dois milhões de galinhas poe-
deiras, espalhadas por 47 explorações, 
a empresa possui duas unidades pró-
prias de fabrico de ração, uma vez que 
são necessárias cerca de 120 mil tone-
ladas de ração por ano para alimentar 
estes animais. As galinhas estão distri-

buídas por 21 explorações intensivas, 
14 explorações de galinhas no solo, três 
explorações de galinhas criadas em mo-
do de agricultura biológica e nove explo-
rações de galinhas ao ar livre. 
“A nossa grande aposta nos últimos 
anos tem sido a diversificação da nossa 
oferta de produtos e esta foi uma aposta 
ganha. Cerca de 40% da nossa fatura-

Criada em 1986, em Leiria, por 13 avicultores, a CAC – Companhia 
Avícola do Centro, SA é, hoje em dia, uma das maiores e mais 

prestigiadas organizações nacionais de produção de ovos, a operar 
em território nacional. Mais de dois milhões de galinhas poedeiras, 
espalhadas por 47 explorações, produzem mais de 600 milhões de 

ovos por ano que fazem as delícias de todos os portugueses e de 
muitos estrangeiros espalhados pelo mundo que não dispensam 

esta iguaria que Manuel Sobreiro, responsável pela empresa, 
conhece melhor do que ninguém.

Os ovos das galinhas mais 
felizes de portugal à sua mesa

CAC – COMPANHIA AVÍCOLA DO CENTRO, SA

Manuel Sobreiro
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ção resulta das chamadas produções al-
ternativas, ainda que essa opção tenha 
significado um maior investimento da 
nossa parte no que concerne às nossas 
explorações, uma vez que estas tiveram 
que ser renovadas para fazer face a es-
tes novos desafios. Por exemplo, para a 
produção de ovos ao ar livre necessita-
mos de espaço exterior, o que não pos-
suíamos nesta região, pelo que tivemos 
que deslocalizar as nossas explora-
ções”, explica Manuel Sobreiro. Esta re-
modelação dos centros de produção e a 
participação em mais empresas ligadas 
a este setor, ao longo dos últimos cinco 
anos, significou um investimento na or-
dem dos dez milhões de euros.
Os 600 milhões de ovos produzidos to-
dos os anos pela CAC seguem depois pa-
ra os quatro centros de embalagem que 
a empresa possuiu e depois para a dis-
tribuição. Cerca de 8% da produção des-
tina-se à exportação. “Chegámos a ter 
20% da nossa produção destinada à ex-
portação e não é que o consumo inter-
nacional tenha baixado, o que acontece 
é que o mercado interno cresceu”, reite-
ra o empresário que completa: “Nos últi-
mos três anos o consumo de ovos cres-
ceu cerca de 20%, a uma média de 7% 
ao ano no nosso país, porque se genera-
lizou o consumo desta proteína em todo 
o mundo”. 

Um produto completo
Passados estes anos e depois de tantas 
conquistas, a CAC continua em crescimen-
to no mercado dos ovos isto apesar da for-
te concorrência. Segundo Manuel Sobrei-
ro, “para além de todo o investimento que 
fizemos, tivemos que perceber como evo-
luiu o consumo deste produto em Portu-
gal. Se pensarmos bem, produzimos «ape-
nas» ovos. Contudo, o que temos que com-
preender também é que este é um produ-
to completo. Diria mesmo que os únicos 
alimentos mais completos são os ovos e o 
leite materno. Durante muito tempo, o 
ovo foi considerado um dos grandes vi-
lões da alimentação. No entanto, a evo-
lução da ciência permitiu concluir que, 
afinal, o ovo é um alimento muito nutriti-
vo e que, enquadrado numa dieta equili-
brada, tem muitos benefícios para a 
saúde. É uma das melhores proteínas do 
mundo e a mais barata. Felizmente, no 
decurso dos últimos anos, este facto foi 
reconhecido e enaltecido, o que levou 
ao aumento do consumo deste produto 
que passou, inclusive, a ser parte inte-
grante de muitas dietas. Assim, se, no 

passado, os portugueses consumiam, 
em média, 180 ovos per capita, falamos 
agora de 200 ovos per capita”.
Para o empresário os consumidores pas-
saram a estar cada vez mais atentos à pro-
veniência dos produtos que consomem, o 
que fez com que os vários super e hiper-
mercados passassem a ter mais atenção 
aos produtos que são vendidos nos seus 
espaços. Neste contexto, várias marcas 
deixaram de vender ovos de gaiola ou de 
produção intensiva, optando pelos ovos 
de produção alternativa. A CAC entra nes-
te mercado através da marca Matinados, 
a sua principal aposta, para além da Cam-

pestre, apostando não só em ovos de ar li-
vre, mas também de agricultura biológica, 
os chamados «cage free», ou ovos fora da 
gaiola. O slogan da empresa é: “Prefira 
ovos de galinha ao ar livre. Os ovos das ga-
linhas mais felizes de Portugal”. 
Segundo o empresário, esta nova ten-
dência de consumo vai significar ainda 
um maior investimento por parte da em-
presa, nomeadamente na progressão 
gradual da produção intensiva para pro-
dução biológica ou ao ar livre, o que se 
refletirá um investimento na ordem dos 
20 milhões de euros nos próximos cinco 
anos. “Esta será uma transformação em 

todo o setor. Felizmente, percebemos 
atempadamente esta mudança no con-
sumo e antes desta se generalizar já rea-
lizámos alguns dos investimentos neces-
sários. Contudo, a breve trecho, 80% do 
mercado estará neste segmento”. Quan-
to a mercados a explorar, Manuel Sobrei-
ro assegura que, no futuro, a prioridade 
continuará a ser o mercado nacional. “Es-
tamos sempre atentos ao mercado exter-
no, contudo, a nossa maior prioridade se-
rá sempre o mercado português e conti-
nuar a servir todos os dias na mesa dos 
nossos clientes os melhores ovos do 
mundo”, concluiu.  
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“DURANTE MUITO TEMPO, O OVO FOI 
CONSIDERADO UM DOS GRANDES VILÕES DA 
ALIMENTAÇÃO. NO ENTANTO, A EVOLUÇÃO DA 
CIÊNCIA PERMITIU CONCLUIR QUE, AFINAL, O 
OVO É UM ALIMENTO MUITO NUTRITIVO E QUE, 
ENQUADRADO NUMA DIETA EQUILIBRADA,  
TEM MUITOS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE”



CARLOS SANTOS

► Sediada na Zona Industrial da Jardoei-
ra, no distrito de Leiria, a Induzir tem a ca-
pacidade de conceber, construir, montar e 
reparar fornos e outros equipamentos si-
milares para as indústrias da cerâmica e 
da metalurgia, às quais se associa a pro-
dução na área do grés, faiança, terracota, 
porcelana, isoladores elétricos e refratá-
rios, sendo ainda possível a conceção de 
soluções à medida para outras áreas de 
atividade. Com instalações próprias com 
cerca de 3000m² e uma equipa especiali-
zada de 30 colaboradores, a Induzir é, 
atualmente, líder do mercado nacional no 
fornecimento de fornos para a cerâmica 
de uso doméstico, “o que nos deixa muito 
orgulhosos. Contudo, este facto também 
faz com que a nossa responsabilidade au-
mente, na medida em que temos que fa-
zer sempre mais e melhor”, revela Carlos 
Lopes, um dos responsáveis pela empre-
sa. A melhoria contínua é mais do que 
uma ambição nesta empresa. Na Induzir o 
progresso, a inovação e a aposta em solu-

ções de vanguarda são já uma realidade, 
o que fez com que, em 2017, com o pres-
timoso contributo da Induzir, Portugal te-
nha sido o exportador número um na 
União Europeia e o segundo, a nível mun-
dial, no que concerne ao fabrico e comer-
cialização de fornos de cerâmica de uso 
doméstico em faiança e grés, só sendo ul-
trapassado em quantidade pela China. Tu-
do isto fez com que a empresa registasse, 
em 2018, um aumento de faturação na or-
dem dos 30%, em relação ao ano anterior, 
o que se traduziu em negócios num valor 
superior a três milhões de euros.
Com uma aposta contínua na exportação, 
a Induzir está presente em mercados tão 
diversos como Espanha, França, Polónia, 
Irão, Argentina, Brasil, Angola e Venezue-
la. De acordo com Carlos Lopes, a interna-
cionalização vai continuar. “Pretendemos 
focar-nos em ganhar ainda mais clientes 
nos países onde já estamos presentes, 
além de conquistarmos mercados como a 
Inglaterra e a Alemanha, a par de outros 
com tradições cerâmicas fortes”, assegu-
ra o empresário. Contudo, a empresa não 

descura a atenção dada ao mercado na-
cional, até porque Portugal continua a ser 
o maior comprador de fornos para cerâmi-
ca e metalurgia que a Induzir possui, sen-
do Aveiro e Alcobaça as cidades com 
maior expressão. 

Tecnologia cada vez mais verde
Com um portefólio de clientes de exce-
lência como a Vista Alegre, a Grestel, a 
Matcerâmica, a Fapor ou a Porcel, a Indu-
zir está sempre atenta às novas tecnolo-
gias, nomeadamente no que diz respeito 
à eficiência energética e à preservação 
do meio ambiente, cada vez mais na or-
dem do dia. Nesse sentido, em 2015, a 
empresa começou a testar a inclusão de 
duas novas tecnologias nos seus equipa-

mentos: uma que permite o controlo di-
nâmico sobre as quantidades de ar e gás 
usados durante a combustão, e outra 
que visa o aproveitamento do calor que é 
expelido pelas chaminés dos fornos e 
que passou a aquecer o ar de combustão 
que entra depois dentro dos mesmos. As-
sim, desde 2016, todos os fornos são co-
mercializados com, pelo menos, uma 
destas tecnologias, “ainda que o ideal se-
rá sempre ter ambas, uma vez que atra-
vés de testes que realizamos, concluímos 
que, com estas mais-valias, conseguimos 
uma redução de mais de 25% no consu-
mo de gás dos nossos fornos. Seja como 
for, a certeza é que um dos nossos pila-
res é a permanente inovação e aperfei-
çoamento, com vista a uma maior eficá-

Com mais de 25 anos de experiência no fabrico especializado 
de fornos para a indústria da cerâmica e da metalurgia, e com 

um aumento de 30% no volume de negócios no último ano, a 
Induzir é, hoje em dia, uma referência no mercado nacional e 

internacional. Com produção e design 100% português, a 
Induzir prepara-se, agora, para liderar no Mundo. 

de Leiria para o Mundo
INDUZIR

Jorge Charters, José Alvaro, Manuel Rodrigues e Carlos Lopes
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cia dos processos produtivos”, explica 
Carlos Lopes.
Por outro lado, a Induzir apostou também 
no upgrade do software que utiliza nos 
seus equipamentos. “Agora, com o novo 
software de supervisão, é possível contro-
lar e visualizar todos os parâmetros relati-
vos ao seu funcionamento e à sua produ-
ção em qualquer local que estejamos. Pre-
cisamos apenas de acesso à Internet e 
das respetivas credenciais. Esta solução 
também está a ser usada amplamente pe-
los nossos clientes. Muitos deles até fize-
ram o investimento necessário para apli-
car esta mais-valia em equipamentos 
mais antigos”, assevera o empresário. As-
sim, fruto de todas melhorias e desenvol-
vimento tecnológico, a empresa conse-
gue, agora, apresentar produtos com qua-
lidade superior e que respeitam as preo-
cupações ambientais atuais, o que tem si-
do um sucesso junto de todos os clientes. 

Qualidade made in Portugal
Para o processo da produção, a empresa 
recorre apenas a matérias-primas e mate-

riais da mais elevada qualidade, com o ob-
jetivo de propor aos seus clientes produ-
tos fiáveis e de excelência. “Os nossos for-
nos são totalmente projetados e concebi-
dos em Portugal, contudo, muitos dos ma-
teriais que usamos são importados, até 
porque muitos deles nem sequer têm fa-
brico nacional”. Atualmente, a Induzir é 
especializada no fabrico de fornos contí-
nuos, fornos intermitentes a gás, fornos in-
termitentes elétricos, fornos para metalur-
gia e sistemas de controlo. O forno contí-
nuo e intermitente para grés, faiança e 
porcelana é o maior sucesso de vendas. 
Contudo, neste momento o que represen-
ta a maior parte da faturação da empresa 
é o forno contínuo a gás para louça utilitá-
ria em grés. Para além de todas estas so-
luções, a Induzir oferece ainda aos seus 
clientes serviços de assistência técnica re-
gulares e urgentes, assistências remotas, 
reparações agendadas e urgentes, remo-
delações e ministra formação a operado-
res de equipamentos. 
Contudo, a qualidade dos produtos e ser-
viços prestados não são a única aposta da 
empresa. Na Induzir é valorizado o profis-
sionalismo, a humanidade, a honestidade 
e o sentido de responsabilidade, qualida-
des que prevalecem em todos os colabo-
radores, até porque o objetivo de todos é o 
mesmo: o sucesso. 
Em relação ao futuro, Carlos Lopes revela 
que espera que a empresa continue a cres-
cer. “Acredito que apenas demos os primei-
ros passos na internacionalização. Quere-
mos chegar mais longe e conquistar novos 
mercados. Além disso, continuaremos a in-
vestir na inovação e na utilização cada vez 
maior de tecnologias verdes amigas do 
ambiente. É isso, sem dúvida, que vai im-
pulsionar a Induzir rumo ao futuro”.
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“COM O NOVO 
SOFTWARE DE 
SUPERVISÃO É 
POSSÍVEL CONTROLAR 
E VISUALIZAR TODOS 
OS PARÂMETROS 
RELATIVOS AO SEU 
FUNCIONAMENTO  
E À SUA PRODUÇÃO  
EM QUALQUER LOCAL 
QUE ESTEJAMOS”



CARLOS SANTOS

► Especializada no fabrico de fios agrí-
co- las, fios comerciais, fios industriais, 
cordas de ráfia, cordas de tecsteel e cor-
das PE, a Tecfil é uma empresa certifica-
da pelo Sistema de Gestão de Qualidade 
ISO 9001 desde 2011. Com uma fatura-
ção de 18 milhões de euros em 2018 e 
uma equipa de trabalho composta por 
135 pessoas altamente especializadas, 
a empresa orgulha-se de saber interpre-
tar as necessidades do mercado e con-
vertê-las em produtos adequados aos 
mesmos, sendo um fator determinante e 
importante na definição da sua estraté-
gia de crescimento. Na Tecfil, desde a 

seleção das melhores e mais apropria-
das matérias-primas, passando pelos 
equipamentos de produção com um ele-
vado grau de desenvolvimento tecnoló-
gico e na maioria das vezes usando o 
nosso know-how procedendo à altera-
ção dos mesmos de forma a obtermos 
produtos únicos com a nossa identida-
de. Tudo é pensado ao mais pequeno 
pormenor. “Trabalhamos com os mais 
elevados padrões de qualidade, de for-
ma a garantir as necessidades dos nos-
sos clientes bem como, se possível, su-
perá-las”, revela Paulo Valinha, respon-
sável pela empresa.

Tecnologia pioneira 
abre novos mercados
Questionado sobre o estado do merca-
do,   o empresário assegura que este se-
tor é muito competitivo e tem como con-
sequência a procura constante de pro-
dutos de maior qualidade e maior efi-
ciência transversal a toda a operação da 
empresa. Da nossa parte temos aposta-
do no desenvolvimento de uma tecnolo-
gia, a Megafix, resultando numa combi-
nação de vários fatores do fio de enfar-
dar, produto que tem um peso significati-
vo no nosso volume de negócios. Este é 
um segredo que temos sido capazes de 
guardar. O mais importante é que o de-
safio está a ser ganho e temos tido o re-
conhecimento de todos os nossos clien-
tes. Para todos, o nosso produto é dife-

renciado, de elevada qualidade e estou 
em crer que esta mais-valia tem sido a 
verdadeira razão do nosso crescimento. 
Há 29 anos que sou responsável pela 
empresa e a atenção ao cliente e a qua-
lidade dos nossos produtos são fatores 
fulcrais para que a empresa atinja cons-
tantemente os objetivos que se propõe”.
Esta nova solução criada pela Tecfil é re-
conhecida unanimemente pela sua quali-
da- de. “Este é um produto diferente. As 
má- quinas que com ele trabalham labo-
ram com maior autonomia e fiabilidade 

mesmo quando sujeitas às condições 
mais adversas. Por outro lado, o rendi-
mento do nosso fio normalmente é supe-
rior quando comparado com fios equiva-
lentes da nossa concorrência, isto é, com 
a mesma resistência o nosso tem mais 
metros por quilo, tendo como consequên-
cia fazer mais fardos com os mesmos 
quilos de produto, sendo por isso um pro-
duto também mais amigo do ambiente”, 
assegura Paulo Valinha que dá um exem-
plo concreto das mais-valias desta nova 
solução: “É muito importante que um 

Criada em 1982, agora a laborar na Marinha Grande, a Tecfil é 
uma empresa especializada na produção de fios agrícolas, 
comerciais e industriais e cordas para a pesca  a partir de 

matérias-primas selecionadas e com recurso à tecnologia mais 
avançada e adaptada.  O objetivo final é sempre a melhoria 
contínua da qualidade e da satisfação do cliente. Com uma 

dimensão que permite obter economias de escala mas nunca 
perdendo a flexibilidade nem a qualidade nos produtos que 

fabrica, a Tecfil tem sempre o foco no cliente, sendo dos 
melhores produtores de fios de enfardar a operar no mundo.

Fios e cordas de excelência 
ao serviço do cliente

TECFIL - TÉCNICA FABRICO DE FIOS SA

Paulo Valinha
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“TRABALHAMOS  
COM OS MAIS 
ELEVADOS  
PADRÕES DE 
QUALIDADE, DE 
FORMA  
A GARANTIR AS 
NECESSIDADES DOS 
NOSSOS CLIENTES 
BEM COMO,  
SE POSSÍVEL, 
SUPERÁ-LAS”
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agricultor que está a enfardar palha te-
nha a garantia que o fio não parta nem 
que o nó se desate, caso contrário signifi-
ca a contabilização de elevados prejuí-
zos, o que nunca acontece com o nosso 
fio. Os agricultores já comprovaram que o 
nosso equipamento lhes dá todas as ga-
rantias”. E se além disso houver um pro-
blema, em qualquer parte do mundo, te-
mos uma equipa que vai verificar e inter-
pretar o problema e com isto gerar tam-
bém por essa via a oportunidade de me-
lhoria do produto. Isto faz com que possa-
mos também estar em constante evolu-
ção e aperfeiçoamento. Os clientes têm 
elogiado muito o nosso produto e serviço, 
e a cada campanha que passa, o cliente 
normalmente duplica e triplica as suas 
compras a nós”, completa o empresário.
Paulo Valinha admite, contudo, que para 
atingir este patamar de excelência foi 
necessário realizar um investimento de 
cerca de dez milhões de euros ao longo 
dos últimos anos. “Este foi um esforço 
de toda a equipa, mas hoje podemos di-
zer que somos especializados neste pro-
duto que é distinto e que traz a tal mais-

-valia aos nossos clientes”. Esta nova 
aposta também trouxe novos mercados 
para a Tecfil que agora está presente em 
países como os Estados Unidos da Amé-
rica, o Canadá, Marrocos, Argélia e di-
versos países da América do Sul onde a 
presença da empresa era nula. Tudo isto 
foi importante para atingir um volume 
de exportação de 85%. Para além des-
tes, a Tecfil continua presente em quase 
todo o mercado europeu.

Qualidade evita concorrência 
Quanto à concorrência que existe no se-
tor, Paulo Valinha reitera que os players 
em Portugal são poucos, mas dos me-
lhores do mundo e a Tecfil ocupa um lu-
gar de destaque. “Mais do que os maio-
res, queremos sempre ser os melhores. 
Além disso, não descuramos nichos de 
mercado onde já estamos presentes 
tentando sempre inovar. Estudamos e 
tentamos perceber as suas dificuldades, 
tentamos perceber qual a melhor solu-
ção e desenvolvemos o respetivo produ-
to de forma a dar resposta à necessida-
de identificada. Na Tecfil preocupamo-

-nos com os detalhes. Nesta empresa 
preocupamo-nos sempre, em primeiro 
lugar com a qualidade, sendo que a 
quantidade é uma consequência da 
mesma e nunca o contrário. Esta tem si-
do a nossa forma de trabalhar e os re-
sultados que temos obtido demonstram 
que tem sido uma postura correta”.
Em relação ao futuro, o empresário reve-
la que, tal como tem acontecido até 
aqui, a Tecfil vai continuar a investir e a 
inovar. “Neste momento muitos dos nos-
sos planos já estão definidos e muitos 
deles em pré-execução. Seja como for, 
posso revelar que estas melhorias se 
vão refletir, tanto ao nível das instala-
ções, como na aquisição de novos equi-
pamentos que poderão trazer novos pro-
dutos. Além disso, nos próximos cinco 
anos, há mercados onde vamos ter to-
das as condições para crescer e outros 
que poderemos explorar pela primeira 
vez. Independentemente de tudo, uma 
certeza existe: qualidade acima de tudo 
em todos os produtos que colocamos ao 
dispor dos nossos clientes”, conclui Pau-
lo Valinha.
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“NA TECFIL 
PREOCUPAMO-NOS 
COM OS DETALHES. 
NESTA EMPRESA 
PREOCUPAMO-NOS 
SEMPRE, EM  
PRIMEIRO LUGAR,  
COM A QUALIDADE”



CARLOS SANTOS

► A Reciprémio foi criada em 2009, em 
Vidais, Caldas da Rainha e é especializa-
da na triagem e transformação de resí-
duos, abate de veículos em fim de vida e 
gestão de resíduos de construção e de-
molição. Apesar da sua atividade princi-
pal ser a reciclagem de resíduos, a em-
presa também se dedica ao comércio de 
peças usadas. Assim, a Reciprémio faz a 
recolha de todo o tipo de metais ferrosos 
como ferro, chapa, chapa limpa e mistos 
(ferro e chapa), assim como de metais 
não ferrosos como alumínio, chumbo, co-
bre, radiadores, latão/metal, caldeiras, 
inox, antimónio, entre outros, sendo que 
todos estes resíduos são valorizados, 
consoante a cotação corrente. 
No que concerne ao abate de viaturas, a 
empresa recolhe, transporta e cancela a 
matrícula de veículos de forma gratuita, 
sendo uma operadora certificada de ges-
tão de veículos em fim de vida. Desta for-
ma, a empresa assegura que o processo 
de cancelamento de matrícula dos veícu-
los é efetuado de acordo com o legalmen-
te exigido. Esta é também uma empresa 
associada a entidades tais como a Valor-
car e a Anarepre - Associação Nacional 
de Recuperadores de Produtos Reciclá-

veis, com o intuito de contribuir para um 
progresso no meio ambiente.

A Plasfaro
Mais recentemente Cirilo Rosa adquiriu a 
Plasfaro em Algoz, Silves. “Senti que tínha-
mos a necessidade de expandir a nossa 
área de ação e entrámos então nos plásti-
cos, com a aquisição desta empresa, em 
2012”, revela o empresário que, no entan-
to, não parou por aqui, uma vez que, em 
2017, abriu um novo centro, agora em Lis-
boa. “Basicamente aproveitámos o cresci-
mento da PlasFaro para a subir territorial-
mente para um local com uma maior po-
pulação. Queremos agora poder receber 
veículos em fim de vida também neste 
centro. Quando isso acontecer estaremos 
em condições de fornecer peças a um 
mercado potencial de dois milhões de 
pessoas. Esta será uma aposta a curto 
prazo para a nossa unidade de Lisboa”, 
reitera Cirilo Rosa. Assim, neste momento, 
os projetos do empresário são compostos 
por 30 funcionários e apresentaram uma 
faturação de sete milhões de euros, em 
2018, sendo que destes, cerca de dois mi-
lhões resultam do mercado externo, so-
bretudo Espanha. Porém, segundo o em-
presário, grande parte dos lucros é investi-
da nas próprias empresas. “Ao longo dos 

últimos anos realizámos um investimento 
de cerca de quatro milhões de euros, tan-
to em infraestruturas, como em equipa-
mentos”.
Em relação ao atual estado do mercado, 
Cirilo Rosa afirma que este é controlado 
por grandes grupos e que a concorrência 
é muito elevada. Contudo, “a inovação e 
a aposta numa recolha mais seletiva per-
mite que nos diferenciemos no mercado, 
apresentando soluções que os grandes 
grupos não conseguem”. 

Desafios a ultrapassar 
mas futuro promissor
De acordo com o empresário, uma das 
maiores dificuldades que o setor enfren-
ta é a legislação existe. “As leis são cria-
das no conforto de um qualquer gabine-
te o que faz com que sejam, não raras 
vezes, de difícil execução e concretiza-
ção para quem está no terreno”, contra-
riedade que Cirilo Rosa pensa ser pena-
lizadora para um setor que já tem que lu-
tar com o facto de necessitar de muito 
espaço e a necessidade de elevada mão 
de obra. O empresário reitera ainda que 
existem muitas questões técnico-legais 
de difícil concretização e dá um exem-
plo: “Se uma pessoa vem aqui entregar 
o seu veículo em fim de vida, mas é alvo 

de uma penhora eu não tenho como ter 
acesso a essa informação”. 
Do ponto de vista ambiental mais desafios 
se levantam para as empresas deste setor 
segundo Cirilo Rosa. “De uma forma sim-
ples, acho que as entidades não querem 
operadores de resíduos, mas sim «douto-
res de reciclagem». Querem que funcione-
mos quase como um centro de inspeções 
e tal não é possível. Tal como acontece 
noutros países europeus, como a Alema-
nha, por exemplo, devíamos ser como ou-
tra empresa qualquer. Desde que cumpra-
mos com as nossas obrigações fiscais e 
outras obrigatoriedades somos como ou-
tra empresa qualquer. A verdade é que 
nos exigem muitas coisas que são de mui-
to difícil concretização por mais que nos 
esforcemos e que tentemos cumprir com 
tudo aquilo que nos é solicitado”. 

Em entrevista ao Empresas + ®, Cirilo Rosa, responsável pela Reciprémio e Plasfaro, 
empresas especializadas na triagem e transformação de resíduos, abate de veículos em 
fim de vida e gestão de resíduos de construção e demolição, fala sobre os desafios que 
o setor atravessa na atualidade e os projetos que tem para o futuro, que passarão pela 

produção de combustível através de desperdícios de plástico.

“Centros de reciclagem 
deviam ser mais apoiados”

RECIPRÉMIO

Cirilo Rosa
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Para o empresário tudo seria mais fácil se 
houvesse mais diálogo e colaboração en-
tre todas as entidades envolvidas. “Acho 
que as entidades têm que compreender 
que somos o fim de linha para muitos pro-
dutos e equipamentos, pelo que devíamos 
ter acesso a vantagens tal como acontece 
na Alemanha, onde as empresas de reci-
clagem têm acesso a descontos no com-
bustível que consomem. O mesmo aconte-
ce nas exportações senão vejamos: Se eu 
quero exportar algo que aqui não serve pa-
ra nada ou que é um problema que vai ser 
enterrado porque é que não devo ser aju-
dado? Neste momento existem países que 
nos pagam para reciclarem lixo que temos 
aqui. Se assim é porque é que não aprovei-
tamos? Seria vantajoso para todos até 
porque falamos de reciclagem para produ-
tos com valor. Não queremos exportar pa-
ra clientes que depois não vão tratar devi-
damente os resíduos, mas sim para mer-
cados onde o nosso lixo terá um valor 
acrescentado”. 
Cirilo Rosa defende ainda que a atuação 
das várias entidades competentes tam-
bém não tem sido a mais profícua, sen-

do que advoga que estas deviam adotar 
uma postura mais fiscalizadora, pedagó-
gica e educativa do que propriamente 
punitiva. “A verdade é que muitas enti-
dades não dão às empresas qualquer 
margem de manobra ou de adaptação, 

punem apenas e nem explicam o porquê 
de o fazer. Seria muito mais benéfico 
que apontassem as lacunas e dessem 
às empresas um período temporal exe-
quível para o seu cumprimento. Se isso 
acontecesse a empresa poderia conti-

nuar a laborar. Se a empresa não imple-
mentasse qualquer melhoria e não reali-
zasse qualquer esforço deveria ser pe-
nalizada. Infelizmente, em Portugal nem 
vale a pena reclamarmos caso não con-
cordemos com alguma penalização. Pri-
meiro pagamos e só depois podemos re-
clamar. A Agência Portuguesa do Am-
biente devia ser uma parceira das em-
presas de resíduos e não uma inimiga”. 
Apesar de todas as dificuldades, o empre-
sário acredita que o futuro será promissor 
até porque “a crise que o setor atravessa 
neste momento acaba por selecionar 
aquelas que são boas empresas daquelas 
que não o são”. Para além disso, Cirilo Ro-
sa tem um grande projeto para os próxi-
mos cinco anos: a criação de uma forma 
de combustível diesel a partir de um aglo-
merado de resíduos de plásticos que não 
seja passível da reciclagem convencional 
para, nomeadamente, “podermos ser au-
tossuficientes internamente no que diz 
respeito ao nosso equipamento. Já estão 
a ser dados passos neste sentido e penso 
que o futuro terá que passar forçosamen-
te por aqui”, conclui. 
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► A Novalec surge em 1991, pelas mãos 
de José Vendeirinho, uma vez regressado 
de África do Sul. Com efeito, a Novalec, se-
diada em Leiria, destaca-se pela comer-
cialização de produtos e serviços na área 
da indústria e edifícios.
 
Serviços da Novalec
Atuando principalmente na zona Centro 
do país mas não só, a Novalec é especiali-
zada nas áreas de componentes para au-
tomação, eficiência energética e soluções 
para edifícios.
A gama de  soluções que a Novalec dispõe 
é vasta e transversal. No setor da automa-
ção industrial, desde conversores de me-
dida, autómatos, consolas HMI, variado-
res de frequência, switchs, soluções wire-
less, equipamentos de corte e protecção, 
quadros eléctricos, entre muitos mais.  No 
sector da energia e edifícios disponibili-
zam as ups, baterias de condensadores, 
detetores de movimento e presença, lumi-
nárias LED através de energia solar, equi-
pamentos de medida portáteis e fixos, sis-
temas de gestão de energia, carregadores 

de veículos eléctricos,soluções de segu-
rança, sistemas de protecção contra des-
cargas atmosféricas e redes de terra, in-
formação horária, sistemas de difusões 
de áudio, entre outros.  
 
Aposta na qualidade
Com seis colaboradores, incluindo três en-
genheiros, o responsável pela Novalec 
confessou, à equipa do Empresas+®, que 
conseguiram faturar, no ano de 2018, 
mais de dois milhões de euros. Este fenó-
meno explica-se, sem dúvida, pela estraté-
gia implementada por José Vendeirinho, 
no seio da sua empresa. É um facto que a 
Novalec aposta em produtos de qualida-
de, acima de tudo, independentemente 
dos custos. “Sempre a seguir a qualidade 
e não o preço, esse é o meu método”, re-
vela o entrevistado. Todavia, não é apenas 
em termos do produto em si que a Novalec 
aposta na qualidade, na medida em que 
também assegura que os colaboradores 
sejam qualificados para exercerem as 
suas funções. Daí “50% dos colaborado-
res terem formação superior”. Efetivamen-
te, José Vendeirinho admite que são ne-
cessários vários anos, uma vez a licencia-

tura concluída, para adquirir o conheci-
mento necessário, para poder atuar sem 
supervisão. Na promoção das suas solu-
ções, a Novalec realiza seminários  técni-
cos sobre os seus produtos e sistemas.
A Novalec possui duas formas de funcio-
namento: pode fornecer os produtos que 
comercializa a empresas especializadas 
em automação industrial, como pode 
atuar na totalidade do processo. Em caso 
de avaria técnica de algum produto que te-
nha sido fornecido pela empresa, enge-
nheiros deslocam-se para o local de forma 
a resolver o problema. Desta feita, a princi-
pal missão da Novalec é apresentar solu-
ções inovadoras aos clientes que podem 
confiar na qualidade dos produtos e no 
know-how dos colaboradores da empresa.

Futuro da Novalec
Há quase 30 anos no mercado, a No-
valec procura uma evolução constante. 
Quando a equipa do Empresas+® per-
guntou ao responsável, José Vendeiri-
nho, quais as metas e objetivos para o 
futuro da empresa, este indicou a melho-
ria de cada um dos departamentos da 
Novalec como o principal objetivo a atin-
gir num futuro próximo. A empresa que 
se define como especialista nas áreas de 
proteção, medida, gestão, informação e 
segurança nos mercados da indústria, 
edifícios e infraestruturas, continuará a 
valorizar, sobretudo, o importante corpo 
técnico em formação permanente, para 
além da diversidade e qualidade dos pro-
dutos que dispõe. 

José Vendeirinho é o responsável pela Novalec.  A empresa que 
labora na zona Centro, presta serviços de soluções de edifícios, 

automação industrial e instrumentação e medida, desde 1991.

30 anos de experiência
NOVALEC
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Equipa da Novalec

“SEMPRE A SEGUIR  
A QUALIDADE E NÃO  
O PREÇO, ESSE É  
O MEU MÉTODO”
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► Com mais de 20 anos de experiência 
em serviços auto a  Pneutec nos últimos 
anos tem vindo a especializar-se em me-
cânica, electrónica e híbridos, acompa-
nhando as tendências do mercado, hoje 
estes serviços já têm um impacto muito 
significativo na faturação.
“Além disso, investimos na aquisição de 
novas máquinas, o que nos permitiu 
adaptar à nova realidade do mercado, 
em que as imobilizações das viaturas 
têm que ser o mais curtas possíveis. 
Com esta melhoria tecnológica, conse-
guimos ganhar tempo, sem nunca des-
curar a qualidade dos nossos serviços”, 
explica Luís Mendes, responsável pela 
empresa. Neste momento, a oficina 
apresenta uma ampla oferta de serviços 
mecânicos, aplicados depois das neces-
sidades serem detetadas num rigoroso 
teste de diagnóstico, master check. Os 
serviços apresentados estendem-se a 
todas as áreas do automóvel, desde a 
troca de pneus e a reparação de jantes, 
passando pelo alinhamento de direção, 
equilibragem e programação de senso-
res de roda, travões, suspensões, eletró-
nica e eletricidade, ar condicionado do 
novo gás, sistema de troca de óleo de 
caixa com diálise, bem como a aplicação 
de todo o tipo de acessórios que uma 
viatura necessita, como baterias e lubri-
ficantes. Na Pneutec é ainda possível 
realizar a preparação de viaturas para a 
inspeção periódica e encher todos os 
pneus comercializados pela empresa 
com azoto, em detrimento de ar, “o que 
torna a pressão do pneu muito mais es-
tável, contribuindo, assim, para um au-
mento da sua durabilidade”, explica o 
empresário.

Revisões como na marca
Com uma equipa de dez profissionais al-
tamente especializados, a Pneutec coloca 
à disposição dos seus clientes a possibili-
dade de uma revisão de manutenção pro-
gramada, tal como exige o construtor do 
veículo. Esta é uma revisão especializada 
e personalizada e conta com vantagens 
adicionais. “Este é um serviço que, acima 
de tudo, respeita as especificações exa-
tas do construtor para o veículo, como se 
tratasse de uma revisão oficial no conces-
sionário. É precisamente o construtor que 
indica as tarefas que devem ser executa-
das, as peças sobresselentes e a periodi-
cidade [quilómetros ou tempo] para uma 
correta manutenção do automóvel, o que 

cumprimos à risca”, reitera o empresário 
que assegura que a aposta na qualidade 
não se reflete no preço que o cliente paga. 
“Para nós é importante a segurança, a efi-
cácia e a satisfação de todos os nossos 
clientes, o que faz com que procuremos 
sempre novas soluções perante quais-
quer desafios que os nossos clientes nos 
possam apresentar. Sei que, em muitos 
casos, os clientes primeiro decidem com 
base no preço. Contudo, o segundo ponto 
diferenciador é a confiança. Assim, acre-
dito que é a nossa excelente dicotomia 
qualidade/preço que faz com que seja-
mos líderes de mercado”. No ano de 
2018, a faturação da empresa foi supe-
rior a um milhão de euros.

A excelência Euromaster
Membro da rede Euromaster desde que 
esta chegou ao nosso país, a Pneutec é, 
hoje em dia, um dos 71 centros do grupo 
Michelin existentes em Portugal, facto que 
Luís Mendes considera ser uma importan-
te mais-valia. “Com esta parceria temos 
acesso a serviços de comunicação, cam-
panhas promocionais, seguro de pneus, 
formação na área da mecânica, passando 
também pela área dos pneus e da rece-
ção. Com a Euromaster estamos em contí-
nua formação e isso constitui um elemen-
to diferenciador para a nossa empresa”, 
afirma o proprietário.
“Certo é que queremos continuar a traba-
lhar incessantemente na satisfação de 
todos os nossos clientes, porque é graças 
a eles, e ao facto de confiarem em nós, 
que estamos aqui, todos os dias da  
semana e ao sábado de manhã, a traba-
lhar nesta área, o que nos dá muita satis-
fação. Por agora, o sucesso passa, como 
tem sido até aos dias de hoje, pela  
competência e motivação de toda a equi-
pa”, conclui.  

Líder de mercado em Leiria no que diz respeito a comercialização de pneus, a Pneutec é a  
referência na região. Membro da rede Euromaster, do grupo Michelin, rede número um a nível 

europeu em pneus e manutenção automóvel, a Pneutec oferece aos seus clientes a possibilidade 
de realizarem em uma só visita toda e qualquer manutenção da viatura, para além dos pneus.

Excelência e qualidade 
em serviços auto

PNEUTEC
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Luís Mendes

A nossa missão

Garantir a segurança e tranquilida-
de a cada um dos nossos clientes 
graças ao nosso indiscutível conhe-
cimento do pneu. Uma capacidade 
e uma atitude baseadas na nossa 
experiência com os clientes e que 
estão avalizadas pelo compromisso 
diário e o profissionalismo das nos-
sas equipas.
Euromaster, os pneus necessitam 
especialistas.
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► A Geco é especializada no fabrico de 
moldes para a indústria de injeção de 
plásticos. Com sede em Portugal, a em-
presa tem outras empresas do grupo pre-
sentes no mercado do Reino Unido e do 
México, além de escritórios na Alemanha 
e EUA, exportando para os quatro cantos 
do mundo. Atualmente conta com uma 
equipa composta por 300 funcionários e 
possui o know-how e inovação necessá-
rios para produzir moldes até às 45 tone-
ladas, com tecnologias tão diferentes co-
mo a injeção bi-componentes, injeção as-
sistida por gás, injeção assistida por Mu-
Cell, over-molding, back-injection, injeção 
de multicavidades, entre outros. A Geco 
tem clientes a operar nas mais diversas 
indústrias como a automóvel, eletrónica, 
embalagem, farmacêutica, equipamen-
tos domésticos, para citar apenas algu-
mas. Em 2018, o Grupo faturou cerca de 
18 milhões de euros.
António Febra lidera o Grupo Geco desde 
a sua criação e não teme o futuro. “A força 
necessária para levarmos a empresa em 

diante está dentro de nós, basta apenas 
que coloquemos em prática todo o nosso 
conhecimento e experiência nesta área”. 
É por isso que o Grupo se encontra dividi-
do por várias empresas. “Assim cada uma 
delas tem uma equipa própria, especiali-
zada e capaz de dar a melhor resposta 
aos nossos clientes”, completa o empre-
sário. Hoje em dia, o Grupo Geco incorpo-
ra a Tauti, a Bigmould, a Moldiber, a Molis, 
a Deconorma, a Polim, a Geco A, a Geco B, 
a Nova Geco e a Geco Plásticos, além das 
sediadas em território internacional. 
Ao longo de mais de 48 anos de trabalho 
foram já muitos os desafios que o empre-
sário teve que ultrapassar: “No passado, 
o mercado dos pequenos eletrodomésti-
cos foi perdido para países como a China 
e a Malásia, uma vez que ofereciam mão 
de obra a preços muito baixos. Isto fez 
com que tivéssemos de nos reinventar e 
foi quando nos especializámos na indús-
tria automóvel, sobretudo nos moldes 
mais complexos, aqueles que outros não 
queriam ou não conseguiam fazer. Seja 
como for, se não conseguimos competir 
no preço, temos que nos afirmar pela 

nossa qualidade e, hoje, temos uma forte 
presença no mercado”. Prova disso é que 
a empresa tem já múltiplas encomendas 
para 2020 e 2021.

Formar mão de obra
qualificada
Segundo António Febra a empresa tem-
-se debatido com a falta de mão de obra 
qualificada, daí que o empresário tenha 
optado por formar, ele próprio, os jovens 
que depois se tornam profissionais espe-
cializados e de excelência. “Oferecemos 
planos de formação até dois anos. No fi-
nal, a pessoa tem lugar assegurado na 
empresa. Isto faz com que, a nível nacio-
nal, assumamos um lugar de destaque 
na integração de jovens à procura do pri-
meiro emprego. As portas deste Grupo 
estarão sempre abertas para jovens 

curiosos, com vontade de aprender e de 
evoluir”, defende António Febra que con-
clui: “Aqui toda a equipa trabalha na bus-
ca constante pela inovação e qualidade 
de todos os produtos que apresentamos 
aos nossos clientes. A qualidade é o que 
nos diferencia num mercado rigoroso e 
competitivo como este, onde o cumpri-
mento de prazos de entrega é vital”.
Atualmente, encontram-se a formar a su-
cessão da gerência para as três filhas, 
Sofia, Mariana e Glória, juntamente com 
os genros Tiago, Fernando Santana e 
Luís (ex-genro), bem como os líderes de 
projeto, Manuel Faria, Fernando Silva e 
John Kelly.
Depois de mais de 48 anos de trabalho 
árduo, o empresário garante: “Não te-
nham medo que eu e o Grupo Geco ainda 
cá vamos andar por muito tempo”. 

Com 48 anos de mercado e uma forte presença em Portugal,  
o Grupo Geco é especializado no fabrico de moldes de injeção 
para a indústria de plásticos. Aliando um serviço de qualidade 

e à proximidade que tem com todos os seus clientes,  
o Grupo abriu as portas para o futuro e desde sempre tem 

apostado na formação de jovens que transforma em 
profissionais de excelência. Com vários projetos para os 

próximos anos, o futuro será, certamente, de sucesso.

Formar jovens em 
profissionais de excelência

GRUPO GECO
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► Criada em 2010, a AliLED comercializa 
soluções de iluminação LED para uso  
doméstico, espaços comerciais, mas  
especializou-se em iluminação para a  
indústria, produtos com um alto rendimen-
to energético e grande durabilidade, logo 
um excelente substituto para as lâmpadas  
comuns. Esta tecnologia apresenta uma 
elevada duração, reduzindo drasticamen-
te os seus custos de manutenção. “As nos-
sas luminárias são perfeitamente capa- 
zes de estarem ligadas durante 24h,  
365/dias por ano e estamos preparados 
para qualquer desafio, seja ele grande ou 
pequeno. Neste momento, nada nos as-
susta”, refere Nuno Bernardo, responsá-
vel pela empresa. De salientar que a ilumi-
nação por LED´s é também altamente 
economizadora em consumos energéti-
cos, reduzindo até 95% os custos do con-
sumo habitual. Com uma equipa especia-
lizada de cinco pessoas e com uma fatura-
ção acima de meio milhão de euros em 
2018, Nuno Bernardo espera que, no de-
correr deste ano, a faturação da AliLED se-
ja já superior a um milhão de euros. “Os 
nossos profissionais são altamente qualifi-
cados e escolhemos os melhores e mais 
modernos materiais, o que assegura a 
qualidade e confiabilidade aos nossos pro-
dutos e serviços”, reitera o empresário.

Neste momento, a empresa trabalha em 
parceria com grandes empresas de norte 
a sul do país e com importadores de gran-
de dimensão, inclusive internacionais. Nu-
no Bernardo explica o porquê da opção 
por importadores estrangeiros: “Alguns 
dos nossos importadores para poderem 
baixar o preço sacrificam a qualidade, por 
sua vez, o nosso maior importador é espa-
nhol e para nos baixar o preço não pres-
cinde da qualidade, apenas nos exige 
quantidade na encomenda, o que para 
nós faz muito mais sentido. Orgulhamo-
-nos de comercializar luminárias com a 
melhor dicotomia qualidade/preço a nível 
nacional”. 
O empresário explica detalhadamente o 
modo de funcionamento da AliLED: “Ve-
mos o que o cliente necessita, apresenta-
mos a nossa solução face às suas neces-
sidades e especificidade da empresa e 
fazemos a nossa proposta, demonstran-
do os ganhos a nível de consumo que es-
te vai ter. Caso a empresa não tenha a 
disponibilidade financeira para fazer es-
se investimento dispomos de outras solu-
ções, tudo para que o nosso cliente fique 
satisfeito sem que tenha que gastar mais 
por mês em energia. Para isso temos 
uma solução renting em que a empresa 
não tem investimento inicial, sendo que a 
amortização do renting é paga com a 
poupança mensal que está a obter na 

sua fatura energética”. Nuno Bernardo 
assegura que, por norma, as empresas 
têm um retorno do investimento num  
período que vai de 7 até 24 meses, sen-
do que a AliLED fornece uma garantia de 
cinco anos aos seus produtos da gama 
profissional.
A qualidade é, sem dúvida, a grande apos-
ta desta empresa, pelo que Nuno Bernar-
do fala em concorrência desleal realizada 
por vendedores porta a porta que pro-
põem às indústrias soluções erradas, mas 
baratas “até porque muitas vezes nem se-
quer sabem o que estão a vender, assim 
como o empresário não sabe o que está a 
comprar”. Toda a iluminação comercializa-
da pela empresa é certificada. Contudo, 
“muitos dos nossos concorrentes aprovei-
tam o fato de existir livre circulação de 
bens para irem buscar produtos a alfânde-
gas estrangeiras e trazem produtos que 

nem certificados de conformidade pos-
suem. Gostava de desafiar essas pessoas 
a tentarem fazer o mesmo em Leixões ou 
no porto de Sines”. Para o empresário, 
quando se fala em produtos tão distintos e 
com qualidades tão díspares, é óbvio que 
o preço também tem que ser muito dife-
rente. “Neste momento andam muitos 
curiosos a vender iluminação e nunca po-
deremos comparar o incomparável.  
Os empresários deviam procurar aconse-
lhamento técnico especializado para per-
ceberem as diferenças. Como em muitos 
casos isso não acontece, o LED foi banali-
zado”, completa.
Em relação ao futuro, Nuno Bernardo pre-
tende que a AliLED crie uma marca própria 
de luminárias, sendo que também espera 
ter fabrico próprio. A certeza é contudo 
uma, a qualidade continuará a ser a nossa 
grande arma”. 

A AliLED é uma empresa nacional, jovem e dinâmica com marca 
própria, na vanguarda da iluminação de tecnologia LED. Localizada 
em Marinheiros, Leiria, a empresa é especializada em soluções de 

iluminação para a indústria e pauta-se por valores como a 
confiança, a fiabilidade e a qualidade inequívoca de todos os 

produtos que colocam ao dispor dos seus clientes. 

Profissionais da iluminação
ALILED
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