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Moldar o futuro com soluções inovadoras
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► As raízes deste grupo de empresas 
remontam a 1997, com a criação da 
PRO3D com o objetivo de prestar apoio 
técnico às empresas da região nas 
áreas do design, da conceção de produ-
to e CAD/CAE/CAM. Anos mais tarde, em 
2001, em resultado do crescimento e 
implementação no mercado deste proje-
to, Joel Rodrigues cria a SM3D, empresa 
que nasceu da necessidade sentida pe-
lo empresário para prestar serviços de 
engenharia, projeto, programação e con-
ceção de produto, controlo de qualidade 
e maquinação tridimensional. Hoje em 
dia, a SM3D tornou-se especialista na 
produção de peças em grafite, destina-
das às indústrias automóvel, hospitalar, 
biomédica, aeroespacial, eletrónica e 
microeletrónica e para isso conta com 
uma equipa formada por 16 projetistas 
altamente especializados. A empresa 
consome um quarto da grafite usada no 
nosso país. “Neste momento este tipo 
de solução expandiu-se e as ferramen-
tas em grafite são usadas nas mais di-
versas indústrias e objetivos distintos. 
Até os isolamentos nas baterias dos car-
ros elétricos são feitos em grafite o que 
demonstra as potencialidades deste 
produto”, advoga o empresário. Mais re-
centemente surgiu a Spark, empresa 
com soluções para EDM e eletroerosão, 
com importação e comercialização de 
matérias-primas.
De acordo com o Joel Rodrigues, a atua-
ção das empresas que lidera norteia-se 
por três pilares fundamentais, nomea-
damente, “a precisão subjacente ao 
mercado de tolerância micro de indús-
trias como a farmacêutica, a laborato-

rial, a eletrónica, a microeletrónica e a 
automóvel; em segundo lugar pela quali-
dade da matéria-prima que utiliza e, por 
último, mas de certo o mais importante, 
a excelência da equipa técnica que co-
manda. Para o gestor, a cultura das em-
presas que lidera vai de encontro às ne-
cessidades do cliente, sendo que a cada 
projeto estão associadas soluções à me-
dida exata em função das necessidades 
detetadas para que, no fim de contas, se 
viabilize o melhor produto com o menor 
custo global. “Os clientes são a razão da 
nossa existência, sendo preponderantes 
para o nosso sucesso no presente e no 
futuro. É por isso que buscamos, inces-
santemente, novas formas de acrescen-
tar valor às atividades que desenvolvem, 
inovando e dotando-os de maior compe-
titividade. Se ele ganhar eu também ga-
nho”, completa. 
No que concerne ao capital humano, 
Joel Rodrigues acredita que sem este 
seria impossível desenvolver projetos/
protótipos de características técnicas 
tão exigentes quanto aqueles que pro-
duz. “É por essa razão que apostamos 
fortemente na comunicação e na parti-
lha de know-how entre todos os ele-
mentos que compõem a nossa equipa. 
Além disso, motivação, polivalência, es-
pírito de equipa e interajuda são pala-
vras-chave que conduzem ao envolvi-
mento e ao comprometimento de todos 
os elementos que integram a nossa or-
ganização. Só desta forma os nossos 
colaboradores têm espaço e autonomia 
para crescer e contribuir com soluções 
de modo a que, também eles, se sin-
tam responsáveis pelo sucesso e satis-

fação de todos”. Apesar disso, o empre-
sário tem noção que trabalhar nas suas 
empresas não é para todos. “Porém, os 
que correspondem ao perfil e se re-
veem na cultura da organização têm 
certamente uma segunda casa garanti-
da, onde muito poderão aprender e en-
sinar”, complementa.

Investimento em tecnologia 
e inovação
Com uma equipa composta por 32 pes-
soas e com uma faturação em 2018 de 
três milhões e 300 mil euros, o que re-
presentou um aumento de 5% em rela-
ção ao ano transato, as empresas de 
Joel Rodrigues estão já implementadas 

Detentor de um grupo de empresas, em Leira, dedicadas ao 
desenvolvimento e implementação de projetos para a 
indústria de moldes, Joel Rodrigues, em entrevista ao 

Empresas +®, fala sobre o estado do setor, a concorrência 
e os principais desafios para o futuro. O empresário tem, 

contudo, uma certeza: “Está provado que é possível vencer 
e ter sucesso no mercado de trabalho com honestidade”.  

Moldar o futuro 
com soluções inovadoras

GRUPO GESPRO | PRO3D / SM3D / SPARK

Lucas Rodrigues  e Joel Rodrigues
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“OS CLIENTES SÃO A RAZÃO DA NOSSA EXISTÊNCIA, 
SENDO PREPONDERANTES PARA O NOSSO 
SUCESSO NO PRESENTE E NO FUTURO. É POR 
ISSO QUE BUSCAMOS, INCESSANTEMENTE, NOVAS 
FORMAS DE ACRESCENTAR VALOR ÀS ATIVIDADES 
QUE DESENVOLVEM, INOVANDO E DOTANDO-OS  
DE MAIOR COMPETITIVIDADE. SE ELE GANHAR  
EU TAMBÉM GANHO”



no mercado nacional e internacional 
que representa já 35% da faturação to-
tal das empresas. Os principais clientes 
internacionais são os alemães, france-
ses e espanhóis, mercado em ascensão 
em 2018. O empresário defende que, 
mais do que clientes, tem parceiros de 
negócio, “só assim conseguindo otimi-
zar soluções, proporcionando aos nos-
sos clientes melhores e maiores ganhos, 
quer ao nível da produtividade, quer no 
que diz respeito à competitividade. Para 
nós, as relações têm que ser sempre 
win-win. Só assim, ao longo destes 22 
anos de experiência conseguimos con-
solidar parcerias e clientes que se auxi-
liam e que evoluem juntos”.
O investimento em tecnologia e inova-
ção sempre foram uma constante e Joel 
Rodrigues apostou em soluções de alta 
velocidade (HSC), na precisão abaixo 
das cinco micras, na tecnologia dos cin-
co eixos, no controlo dimensional e na 
aquisição de máquinas que permitem o 
fabrico de peças de grandes dimensões, 
o que trouxe ainda mais sucesso às em-
presas. “Contamos também com uma li-
nha de produção robotizada, totalmente 
controlada por software desenvolvido 
para esse fim [que permite o fabrico de 
milhares de peças distintas por mês, 
sem a introdução manual de quaisquer 
dados, desde a receção de matéria-pri-

ma até à expedição das peças]. Para 
além disso, contamos com uma equipa 
altamente especializada e largos anos 
de experiência nas áreas da qualidade”, 
reitera Joel Rodrigues que sabe que as 
suas empresas marcam pela diferença, 
nomeadamente através do acompanha-
mento que assegura aos seus clientes 
24 horas por dia, 365 dias por ano. As-
sim, as empresas procuram continua-
mente a elevar os seus padrões de qua-
lidade, por via de um trabalho que seja 

simultaneamente de excelência, flexível 
e eficiente, regendo-se por valores de 
profissionalismo e rigor, atuando de for-
ma séria e consistente em todo e qual-
quer projeto que desenvolvam. 
Joel Rodrigues revela que as empresas 
têm tido um crescimento exponencial 
ao longo dos últimos anos, alavancado 
pela inovação tecnológica que introdu-
ziu na produção, o que permite a satis-
fação de grandes encomendas em cur-
tos espaços de tempo, solução que ne-

nhum concorrente apresenta. Contudo, 
o empresário também reconhece que 
esta melhoria significou um grande in-
vestimento: “Por exemplo, a última má-
quina que adquirimos custou 700 mil 
euros. Além disso, quando todo o país 
falava de crise e os investimentos eram 
nulos e a economia se retraía, realizá-
mos um investimento de mais de dois 
milhões de euros. De notar que este in-
vestimento resultou apenas de resulta-
dos do nosso trabalho e não de um 
apoio de um qualquer fundo europeu a 
que tenhamos recorrido. A verdade é 
que estamos sempre na vanguarda e or-
gulhamo-nos de moldar o futuro com as 
nossas soluções inovadoras. Hoje em 
dia, já outras empresas implementaram 
soluções que foram criadas por nós. Se 
as empresas as copiaram significa ape-
nas que os nossos processos produtivos 
são bons e que oferecemos soluções de 
qualidade”.

Qualidade acima de tudo
A SM3D é uma empresa certificada pelo 
IAPMEI, possui uma estrutura organiza-
cional leve e uma equipa jovem e dinâ-
mica. Para além disso, a empresa presta 
serviços de extrema qualidade e com 
um elevado grau de segurança, a preços 
bastante competitivos, acompanhados 
de prazos de entrega reduzidos, atuan-
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do sempre em total conformidade com 
as necessidades e exigências de cada 
cliente. Todas estas mais-valias fizeram 
com que a empresa tenha sido destaca-
da diversas vezes como PME Líder e 
PME Excelência. “Estas distinções não 
são apenas fruto da nossa aposta em 
inovação e tecnologia de ponta. Ser PME 
Excelência é acreditar nas pessoas en-
quanto bem precioso, apostando na sua 
requalificação constante, ao mesmo 
tempo que se beneficia do muito que 
têm para dar”, defende o empresário.
Em relação ao estado atual do mercado, 
Joel Rodrigues afirma que o mercado au-
tomóvel está flutuante e que as empre-
sas têm que ter a consciência de que ou 
têm capacidade de resposta rápida, 
qualidade e um preço competitivo ou 
não poderão ser um player neste merca-
do. “Se em Portugal a maior parte das 
empresas que trabalham com moldes 
laboram para a indústria automóvel, no 
que concerne à indústria da aeronáutica 
já não é tão fácil entrar. Nesta indústria 
não existem margens para erro nos pra-
zos, qualidade e rigor dimensional das 
soluções apresentadas. Felizmente con-
seguimos ter alguns clientes nesta área 
e devo agradecer, em grande parte, à 
qualidade da nossa equipa técnica, uma 
vez que foi o seu conhecimento, dedica-
ção, foco e profissionalismo que o tor-
nou possível. De referir que muitos clien-
tes que nos contatam, o fazem por inter-
médio de outros clientes que temos, o 
que espelha bem a nossa forma abnega-
da de trabalhar”. 
Questionado sobre a concorrência, o 
empresário assegura que muitos usam 
grafite de qualidade inferior “e vendem 
gato por lebre ao cliente. Se a grafite é 
toda preta e não existem análises à ma-
téria-prima por parte de uma entidade 
independente como é que provo ao meu 
cliente que utilizo produtos de qualidade 
em detrimento de outros? Infelizmente, 
muitos importadores compram 2 ou 3 
referências às fabricas e depois comer-
cializam 10 ou 12 alegadamente dife-
rentes no mercado, mercê as suas dife-
renças na qualidade. Como é que isto  
é possível? Também não podemos es-
quecer que as empresas quase sempre 
fazem um molde que depois não voltam 
a repetir e a usar. Assim, quando corre 
mal, não existe forma de provar que isso 
aconteceu porque a matéria-prima  
não era de qualidade, colocando a culpa 
do insucesso noutros fatores como  
o elétrodo, a máquina ou o operador”. 

Joel Rodrigues reconhece, porém, que 
esta especialização em soluções de gran-
de precisão, mas assentes na qualidade 
também lhe trouxe alguns constrangi-
mentos. “Os nossos clientes dão-nos to-
lerâncias de erro de uma centésima e 
não mais que isso. As nossas máquinas 
têm tolerâncias ainda menores do que is-
to. Assim, como é que posso correr o ris-
co de usar uma matéria-prima sobre a 

qual eu não tenha o máximo de certeza 
em relação à qualidade? Se falhamos, a 
imagem no mercado que fica manchada 
é a minha e não a do nosso fornecedor. 
Fomos nós que optámos por aquela deci-
são e os nossos clientes não querem sa-
ber onde adquirimos as matérias-primas, 
se nos contratam é porque confiam nas 
nossas decisões, ainda que isso implique 
um custo mais elevado”. 

A solução Spark
Foi para assegurar o acesso a matérias-
-primas de excelência que Joel Rodri-
gues criou a Spark. “Agora podemos ir 
aos melhores fornecedores de grafite 
no mundo e solicitar que a nossa maté-
ria-prima venha para aqui diretamente 
da fábrica e acompanhada pelo respeti-
vo certificado de qualidade e referência 
de origem, para que não surjam quais-
quer dúvidas e para que não se corra o 
risco de qualquer alteração na qualida-
de em todo o processo. Com isto, não 
quero, de forma alguma, fazer concor-
rência aos importadores existentes no 
nosso país. Quero apenas garantir que 
a qualidade da matéria-prima que usa-
mos no grupo esteja assegurada. As-
sim, neste momento, conseguimos sa-
ber que pedaço de grafite foi utilizada 
em cada uma das peças que produzi-
mos, identificando a respetiva enco-
menda, composição e fornecedor. Esse 
sistema está montado informaticamen-
te e não abrimos mão dele até porque 
nos permite partilhar esta informação a 
qualquer momento com os nossos clien-
tes. Assim, em caso de problema conse-
guimos saber exatamente onde é que 
este estava. Para nós honestidade está 
acima de tudo”, esclarece o empresário, 
ainda que reconheça que esta posição 
já trouxe algumas pressões, “até porque 
existem lobbys instalados a quem não 
interessa este tipo de postura”. 
No que concerne ao futuro, segundo 
Joel Rodrigues, a grande ambição a cur-
to prazo passará pela implementação 
em plenitude de uma solução chave na 
mão, nomeadamente desenvolvimento 
do projeto, fabrico das ferramentas e, 
nos casos mais complexos, entregar a 
peça já erodida, pronta, ao cliente. “Só 
nos falta definir se esta última fase do 
processo será realizada internamente 
ou com uma parceria. Contudo, uma 
coisa é certa, se for com um parceiro, 
este terá que comungar da nossa visão 
estratégica e não abdicar nunca da qua-
lidade. Assim, se as nossas matérias-
-primas forem certificadas, o mesmo 
acontecerá com as do nosso parceiro e 
não abrimos mão dessa decisão e mais-
-valia. Acredito que Portugal vai dar car-
tas nesta área no mercado europeu e 
nós estaremos lá. Temos tecnologia que 
mais ninguém tem e mão-de-obra de ex-
celência, precisamos apenas de ser 
mais honestos. Está provado que é pos-
sível vencer e ter sucesso com honesti-
dade”, conclui.  
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“AGORA PODEMOS IR AOS MELHORES 
FORNECEDORES DE GRAFITE NO MUNDO  
E SOLICITAR QUE A NOSSA MATÉRIA-PRIMA  
VENHA PARA AQUI DIRETAMENTE DA FÁBRICA  
E ACOMPANHADA PELO RESPETIVO CERTIFICADO 
DE QUALIDADE E REFERÊNCIA DE ORIGEM”



► A VMF Petróleos, LDA orgulha-se do 
crescimento que a empresa tem regista-
do nos últimos anos, apesar do tamanho 
da mesma comparada com as grandes 
companhias petrolíferas, que considera 
fazerem concorrência desleal quando 
“trazem o combustível de Espanha e vêm 
para cá sem pagar impostos”, garante 
Amílcar Ferreira ao Empresas +®. Valen-
do cerca de 50 milhões de euros em ter-
mos de negócios, diz-se estar a sobrevi-
ver de forma consistente e cuidada.
“A economia paralela é uma coisa que 
me preocupa muito. Eu também sei en-
trar na economia paralela, mas não que-
ro porque gosto de dormir descansado. 
Também sei como é que isso se faz e 
não me custava nada”. Apesar da facili-
dade em intersetar as transportadoras 
que compram gasóleo em Espanha para 
vender em Portugal e do seu conheci-
mento por parte do Governo, ainda ne-
nhuma medida foi tomada no sentido de 
contrariar um negócio que ofende a inte-
gridade de outras empresas, que recor-
rem somente aos meios oficiais e regula-
res, como a VMF Petróleos, LDA. “Custa 
alguma coisa intersetá-los? Eles pas-
sam por terra, não é pelo ar. Temos polí-
cias para quê? Eu faço a minha obriga-
ção. Tento denunciar isto, sem medo. Se 
querem resolver, resolvem, se não que-
rem, não resolvem”.
Esse combustível trazido pelas transpor-
tadoras é mais atrativo, económico e fá-
cil, mas é também um exemplo de con-

corrência desleal. Neste conhecido mer-
cado negro, tudo o que é revendido em 
Portugal é realizado por parte de postos 
independentes e não das grandes com-
panhias, os chamados postos de linha 
branca.
Acrescenta ainda que, ao contrário do 
que é transmitido publicamente, culpam 
o Governo pelos aumentos sucessivos 
dos combustíveis, garantindo que “não 
é percetível, nem é de bom senso, nós 
termos o petróleo ao preço que temos”. 
Explicam que o povo português tem vin-
do a ser enganado ao culparem as com-
panhias petrolíferas, uma vez que as 
mesmas seguem normas internacio-
nais, mas são afetadas pelas subidas 
das taxas do carbono, sempre que o 
país necessita de fundos.
Em relação aos postos de combustível, 
preocupam-se em apresentar produtos 
que garantam qualidade e sustentabili-
dade às suas lojas de conveniência, “nu-
ma área que ainda pode melhorar bas-
tante”, rejeitando ver o preço baixo co-
mo umas das suas principais preocupa-
ções. Atualmente, a VMF Petróleos, LDA 
possui 13 postos de combustível, em-
pregando cerca de 60 pessoas. Mais de 
metade desses postos foram abertos 
nos últimos cinco anos, estando agora 
presentes, na sua maioria, entre Leiria e 
Elvas, com alguns outros postos a sul. 
Em Maio de 2013, compraram os com-
bustíveis do Alto Alentejo, onde fizeram 
um investimento na ordem de um mi-

lhão e 800 mil euros, que garantiu algu-
ma dinâmica ao grupo.
Porém, dentro das lojas, rejeitam entrar 
num outro negócio que, é também ele, 
muitas vezes, obscuro. “Os pneus são um 
negócio exatamente como os combustí-
veis, aliás, pior. Vemos pneus semiusados 
ou com deficiência a serem vendidos co-
mo novos. Eu continuo a dizer que o posto 
de abastecimento tem uma área que ain-

da pode melhorar bastante, que são as lo-
jas de conveniência e, neste momento, po-
demos dizer, tranquilamente, que as lojas 
de conveniência são o segundo negócio 
que esta empresa tem”. Apesar de ser o 
combustível a principal fonte de atração 
de clientes, a marca aposta também nas 
chamadas compras de impulso. Não con-
sideram que o preço baixo faça com que 
uma loja tenha maior movimento, apesar 

Sediada em Leiria e perto de completar 35 anos de 
existência, o negócio familiar de Amílcar Lagoa Ferreira 

e o seu filho, engenheiro Paulo Ferreira, tem registado 
crescimento em várias áreas, mantendo a legalidade e 

qualidade perante a feroz concorrência. Sentindo-se 
injustiçados pelos sucessivos Governos, demonstram 

não ter medo de denunciar as injustiças de que têm sido 
alvo no comércio petrolífero, ao mesmo tempo que 

procuram espalhar o nome pelo país com bons negócios 
nessa e noutras áreas.

Lealdade, Qualidade 
e Sustentabilidade

VMF PETRÓLEOS

Amilcar e Paulo Ferreira
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de, pontualmente, aceitarem ajustar pre-
ços de alguns produtos que possam dar 
maior significado à loja.
Relativamente à primeira entrevista reali-
zada ao Empresas +®, há oito anos atrás, 
afirmam ter ultrapassado os complicados 
problemas de existência de crédito mal-
parado. Hoje em dia, o investimento é 
realizado com maior cuidado, só fazendo 
bons negócios. “Gastar 500 mil, 250 mil 
ou 300 mil euros num posto de abasteci-
mento novo não o faço. Os combustíveis 
não são um depósito, nem nós temos de 
ser bancos de ninguém. Quem quiser fi-
nanciamentos, vai ao banco e faz. Isto 
porque as margens são baixas e o risco é 
extremamente elevado”.
 
Um rumo diferente
Referir a empresa como mais uma compa-
nhia petrolífera é incorreto, uma vez que a 
marca tem investido noutras áreas como 
a silvicultura ou o mercado turístico, com 
as chamadas dormidas. “Estamos a falar 
de turismo, que vem na sequência de in-
vestimentos que fizemos. Neste momen-
to, desde 1992, comprámos oito proprie-

dades e apenas uma está a ser preparada 
para o turismo de alojamento local. São 
postos de estabelecimento que vinham 
agarrados a edifícios. Estamos a aprovei-
tar e a preparar esses edifícios para turis-
mo profissional porque quem faz o check-
-in relativamente a essas casas é o funcio-
nário do posto de abastecimento. Portan-
to, nós só nos temos de preocupar com 
quem lava e faz as camas”.
“Estamos em fase de construção de todas 
elas. Este ano, na zona de Coruche vai ser 
inaugurada a primeira, na zona de Redon-
do vai ser inaugurado para o ano e, prova-
velmente, antes do final do ano, Casais de 

Santa Teresa também vai ser”. Neste mo-
mento, Amílcar e Paulo Ferreira acreditam 
que o projeto trará maior rendimento, não 
só aos postos de combustível, como tam-
bém às lojas de conveniência, apesar de 
ambos rejeitarem colocar o comércio ho-
teleiro como segunda via de negócio da 
empresa, uma vez que, por ainda não te-
rem resultados, ainda só podem investir.
 
A silvicultura 
em segundo plano
Se as dormidas ainda não são uma reali-
dade, o comércio de cortiça tem sido 
mais uma aposta rentável da empresa. 

Sem possuírem qualquer tipo de máqui-
nas para a extração, têm apostado no 
trading, baseado na compra e venda de 
propriedades. Trata-se de um negócio 
que remonta a 1998, ano em que adqui-
riram a primeira propriedade de cortiça. 
Hoje em dia, por culpa dos incêndios, o 
negócio tem-se complicado com o au-
mento do preço da cortiça de mato. “Ain-
da não entramos no fabrico das rolhas, 
ainda estamos a partir para a área da es-
colha, cozer a cortiça do refugo e aumen-
tar a sua triagem, pois está a ser mais di-
fícil escoá-la”, apesar de compreender 
que o comércio da rolha ocupa uma larga 
porção do mercado.
Para já, o futuro da VMF Petróleos, LDA 
passa por otimizar tudo o que já têm. 
“Queremos manter e respeitar a área dos 
combustíveis, apostar em tudo o que seja 
negócio de mais-valia para integrar novas 
áreas, recuperar tudo o que está envol-
vente e criar a área do turismo dentro 
destas próprias áreas, em si, exclusivas. 
Temos muita coisa agrícola a decorrer, 
não podemos abandonar isso”, rematam 
Amílcar e Paulo Ferreira. 
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“QUEREMOS MANTER E RESPEITAR A ÁREA 
DOS COMBUSTÍVEIS, APOSTAR EM TUDO O QUE 
SEJA NEGÓCIO DE MAIS-VALIA PARA INTEGRAR 
NOVAS ÁREAS, RECUPERAR TUDO O QUE ESTÁ 
ENVOLVENTE E CRIAR A ÁREA DO TURISMO DENTRO 
DESTAS PRÓPRIAS ÁREAS, EM SI, EXCLUSIVAS. 
TEMOS MUITA COISA AGRÍCOLA A DECORRER,  
NÃO PODEMOS ABANDONAR ISSO”



► Situado na Zona Industrial da Jardoei-
ra, concelho da Batalha, distrito de Leiria, 
o Grupo GSTS posiciona-se no sector dos 
moldes e plásticos, com uma vasta oferta 
de serviços que vão desde o fabrico, apoio 
e aconselhamento técnico, até ao desen-
volvimento de produto e gestão de projeto. 
A trabalhar com uma equipa experiente e 
qualificada, a empresa disponibiliza solu-
ções completas e integradas para secto-
res de extrema exigência, como o automó-
vel, eletrónico e farmacêutico. 
Segundo Tiago Baptista, CEO da GSTS, o 
objetivo da empresa é “satisfazer as ne-
cessidades dos clientes com qualidade, 
com uma ótima relação custo-benefício e 
eficácia, fomentando a inovação e compe-
titividade. Ao mesmo tempo que acompa-
nhamos os avanços tecnológicos, oferece-
mos sempre as melhores soluções”. Por 
sua vez, Diogo Oliveira, CFO da GSTS, ex-

plica que a abordagem da empresa assen-
ta em três variáveis importantes: custo, 
qualidade e eficiência do tempo. “Analisa-
mos e desenvolvemos o produto com de-
terminação, de forma a garantir uma pro-
dução de qualidade superior e pelo custo 
mais baixo. Além disso, a nossa estratégia 
assenta no recurso à nossa presença  
global, parcerias e especialização, o que 
nos permite oferecer aos nossos clientes 

a melhor dicotomia preço/qualidade”. 
Neste momento, a empresa está focada 
em primar pela eficiência, funcionalidade 
dos seus produtos e serviços e optimiza-
ção do processo produtivo, o que se tra-
duziu num valor de faturação, em 2018, 
a rondar os 2 milhões de euros. Com uma 
equipa de 20 colaboradores, a GSTS tem 
o seu centro operacional em Portugal. 
Contudo, já iniciou o seu processo de in-

ternacionalização, o que faz com que 
66% do volume de negócios resulte do 
mercado externo, principalmente  para 
mercado europeu. 
No fundo, a GSTS apoia os seus clientes 
desde a ideia até à produção em série, 
com uma equipa de gestão de projeto ex-
periente e competente, com excelentes an-
tecedentes no setor e com os recursos ade-
quados para enfrentar qualquer desafio.

O Grupo GSTS – Global Sourcing 
Tooling Solutions iniciou o seu 

caminho no sector dos moldes e 
plásticos com a criação da GSTS 
Engineering em 2013 originada 

por dois jovens empresários com 
o objetivo principal de 

disponibilizar soluções em áreas 
de consultoria e gestão de 

projetos.  Mais tarde, com o 
intuito de expansão e marcar 

uma posição no mercado, a GSTS 
Engineering adquiriu a empresa 

JCortes Moldes para Plásticos, 
entidade que atuava há mais de 
25 anos no sector, dedicando-se 

essencialmente ao fabrico de 
moldes de injeção de alta 

precisão para os mais diversos 
mercados.  Nesse altura 

avançaram com o rebranding do 
grupo, tendo a JCortes Moldes 

para Plásticos passado a 
chamar-se GSTS Tooling.

Soluções de vanguarda 
na indústria de moldes

GRUPO GSTS

Tiago Baptista e Diogo Oliveira
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“O NOSSO FOCO É FAZERMOS AQUILO QUE MELHOR 
SABEMOS, DANDO RESPOSTA ÀS NECESSIDADES 
DOS NOSSOS CLIENTES, TORNANDO-NOS UMA 
REFERÊNCIA NO MERCADO GLOBAL DE MOLDES 
E PLÁSTICOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE 
TECNOLOGIA DE PONTA E RECURSOS HUMANOS 
ALTAMENTE QUALIFICADOS”



Na GSTS, o investimento em melhorias e 
aperfeiçoamento técnico são uma cons-
tante e uma certeza. Assim, para se 
adaptar ao mercado e às necessidades 
dos seus clientes, a empresa criou uma 
plataforma online “Gview”, que visa pro-
porcionar ao cliente o acompanhamento 
“in loco” do projeto em execução, inde-
pendentemente do local onde este este-
ja, precisando apenas de um computador 

ou smartphone com acesso à Internet.  
“É por isso que não pensamos na concor-
rência. O nosso foco é fazermos aquilo 
que melhor sabemos, dando resposta às 
necessidades dos nossos clientes, tor-
nando-nos uma referência no mercado 
global de moldes e plásticos através da 
aplicação de tecnologia de ponta e recur-
sos humanos altamente qualificados”, 
advogam os empresários.

Em relação ao futuro, Tiago Baptista e 
Diogo Oliveira revelam que, para além de 
apostarem na renovação do parque de 
máquinas e de uma maior aposta na 
área do fabrico, pretendem continuar a 
crescer organicamente e de modo ponde-
rado. “Queremos continuar a desenvolver 
a àrea da consultoria e a expandir o nos-
so volume de negócio, procurando a in-
serção em mercados pouco explorados 

ainda, mas com elevado potencial. Para 
isso, pretendemos apostar em parcerias 
com agentes externos, nativos, que co-
nheçam os mercados e que disponham 
das competências técnicas necessárias. 
A vantagem desta estratégia passará por 
transmitir confiança ao mercado, ao mes-
mo tempo que continuamos a utilizar  
Portugal como base de conhecimento”, 
completam.  
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► Há 50 anos, quando falávamos de 
gás, possivelmente, a primeira coisa que 
nos lembrávamos era se tínhamos dei-
xado o fogão da cozinha acesso ou se 
seria necessário trocar a botija em casa. 
Hoje, em 2019, gás é sinónimo de uma 
realidade muito mais ampla. Falamos de 
veículos automóveis, de combustível, do 
meio ambiente, mas, acima de tudo, fa-
lamos da sustentabilidade da indústria 
automóvel. Foi ao encontro desse futu-
ro, mas pensando no presente, que o 
Empresas+® foi ao encontro de Edgar 
Sousa, administrador da NTA, empresa 
sediada na Batalha e especializada na 
instalação de sistemas de gás natural 
em veículos, fornecendo novas tecnolo-
gias ambientais e um futuro ecológico e 
sustentável. É precisamente com natu-
ralidade, que Edgar concebe o futuro do 
combustível: “Andamos neste projeto há 
quatro anos, à busca de combustíveis al-
ternativos. Foram anos de imensas ex-
periências com equipamentos de gás 
natural. Após essa pesquisa ter sido 
concluída com sucesso, acreditamos 
que temos a solução certa para conver-
ter todos os veículos do país - tanto a 
diesel como a gasolina - para o gás na-
tural. Acreditamos que o gás natural se-
rá o futuro nas viaturas pesadas. Aliás, 
as empresas já começam a apostar em 
veículos de origem com essa mais-va-

lia”. No que diz respeito aos veículos li-
geiros, a NTA já apostou na criação de 
numa nova franchise: a EVolution, com 
o objetivo de alargar a sua rede e asse-
gurar mais e melhor assistência a veí-
culos elétricos e híbridos.
A solução apresentada pela NTA é o Gás 
Natural Veicular, conhecido por “GNV”, 
um combustível disponibilizado na for-
ma gasosa ou líquida. Edgar Sousa expli-
ca que “o gás natural tem origem no 
subsolo da Terra, sendo resultante da 
degradação de matéria orgânica ao lon-
go de milhares de anos. Assim, a sua uti-

lização em veículos ligeiros é feita atra-
vés de gás natural comprimido [GNC] e, 
no caso das viaturas, poderá ser consu-
mido no seu estado comprimido [GNC] 
ou sob a forma liquefeita [GNL]”. Mas 
quais são as verdadeiras vantagens des-
ta mudança? “A utilização do gás natu-
ral significa uma redução entre os 80 e 
os 95% nas partículas que poluem o am-
biente. Aqui conseguimos simplificar to-
do o sistema do carro e atingimos todas 
as normas pretendidas com extrema fa-
cilidade. Enquanto que nos veículos li-
geiros esta adaptação pode trazer algu-

mas dificuldades pois retira espaço útil 
ao carro devido à instalação de um cilin-
dro, num veículo pesado esta solução é 
ideal, uma vez que, com estas reduções, 
em 100 mil quilómetros que um veículo 
pesado tenha percorrido, com a utiliza-
ção do gás natural a rentabilidade já se-
rá considerável”, assegura Edgar.
Neste momento, o grupo de empresas on-
de está inserida a NTA, conta com a cola-
boração de uma equipa especializada de 
trinta pessoas e apresenta uma faturação 
que já supera os sete dígitos por ano. Ed-
gar Sousa enumera as diversas vantagens 
do gás natural. “Para começar custa cerca 
de 70% menos que o gasóleo. Além disso, 
as viaturas com este sistema consomem 
um combustível de queima limpa, o que 
reduz a necessidade de manutenção no 
que diz respeito a trocas de óleo ou velas 
de ignição”. Contudo, de acordo com o 

Com novas soluções 
ambientais em vista, a 
NTA tem sido pioneira 

em Portugal no que toca 
a alternativas ao 

combustível. Seja ligeiro 
ou pesado, o gás natural 

promete revolucionar a 
indústria do automóvel 
e, neste caso, não é só 

o planeta que irá 
agradecer: a sua 

carteira também. 

Um futuro ecológico 
com naturalidade

NTA – NOVAS TECNOLOGIAS AUTO

Edgar Sousa
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“ACREDITAMOS QUE O GÁS NATURAL SERÁ O 
FUTURO NAS VIATURAS PESADAS. ALIÁS, AS 
EMPRESAS JÁ COMEÇAM A APOSTAR EM VEÍCULOS 
DE ORIGEM COM ESSA MAIS-VALIA”



empresário, as vantagens não são só eco-
nómicas: “O gás natural é a energia mais 
limpa das utilizadas atualmente como al-
ternativa aos combustíveis fósseis. As 
emissões de escape de dióxido de carbo-
no dos veículos que apostam neste siste-
ma são cerca de 20% inferiores aos res-
tantes”, acrescenta. Além de tudo isto, a 
segurança deste novo sistema é também 
uma certeza. “É importante que as pes-
soas percebam que, além de termos cria-
do uma alternativa sustentável, esta não é 
perigosa. A gasolina incendeia a 200 
graus Célsius, o diesel a 400, já o gás a 
600. Apesar de existir a ideia de que o gás 
explode facilmente, não podemos esque-
cer que estas acontecem porque o gás es-
tá comprimido. Assim, o nosso nível de re-
sistência é imensamente superior às de-
mais soluções. Na América do Sul há 
mais de 15 anos que usam este sistema. 
Nós é que estamos tecnologicamente 
atrasados. Esta situação é ainda mais 
preocupante quando as nossas reservas 
de gás são cinco vezes superiores às re-
servas de petróleo, por isso, recursos não 
nos faltam”.

Futuro ecológico 
sobre rodas
Com um investimento forte na empresa, 
a rondar o meio milhão de euros, Edgar 
Sousa não tem dúvidas: “Temos um tra-
jeto claro. Atualmente, grandes empre-
sas de transportes estão a fazer a rees-
truturação das suas frotas. O problema 

dos carros novos é que a potência é mui-
to baixa. O que conseguimos com a nos-
sa solução? Conseguimos manter a po-
tência de origem do próprio veículo. O 
nosso cliente pode ter um carro com 
200, 300 ou 600 cavalos. Com o nosso 
sistema a gás a potência mantém-se 
exatamente a mesma, o que faz com 

que concretizemos o nosso objetivo: re-
dução de custos e redução de poluição. 
Neste momento já estarmos a realizar 
conversações avançadas com grandes 
parceiros e com marcas europeias da in-
dústria automóvel”. 
Num ano de explosão da marca, a NTA 
tem como objetivo a curto prazo a exten-
são da própria empresa, através de uma 
aproximação maior ao cliente. Edgar 
Sousa revela que pretende criar e insta-
lar um posto de abastecimento de gás 
natural na zona de Leiria, junto à sede 
da empresa. “Estamos em fase de licen-
ciamento, sendo que já temos imensos 
parceiros que nos querem apoiar neste 
projeto. Já existem postos a Norte, as-
sim como a Sul. No Centro existe um 
grande défice e nós queremos que o 
Centro esteja tão preparado como o res-
to do país”. Para além do posto, a NTA 
espera conseguir aproximar-se ainda 
mais das empresas de transportes, para 
se tornar, gradualmente, numa aposta 
segura para o futuro de todos os veícu-
los, mas não só: uma aposta também 
segura para o futuro do planeta. 
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► “O nosso problema é, fundamental-
mente, comportamental. Temos de olhar 
para o plástico e perceber que a nossa vi-
da ocidental está assente nele e a nossa 
qualidade de vida melhorou com ele. Este 
é um produto 100% reciclável e o proble-
ma está apenas nos seus últimos segun-
dos de vida. Se lhe queremos dar uma no-
va vida, e isto serve para o plástico, assim 
como para o vidro ou o papel – apenas te-
mos de o colocar no sítio certo. O proble-
ma é a quantidade de desinformação que 
temos recebido nos últimos tempos e que 
vai tornar o processo mais difícil para to-
dos. É fulcral que tenhamos acesso às in-
formações corretas, para que saibamos 
quais as melhores soluções a aplicar”, sa-
lienta Amaro Reis, preocupado com a for-
ma como muitas mensagens têm sido di-
fundidas e que, com isso, provocam “os 
histerismos do presente”. Amaro Reis está 
à frente da Sacos 88 desde 1998, empre-
sa que foi conquistando o seu espaço no 
setor da produção e comercialização de 
embalagens plásticas. A Sacos 88 empre-

ga hoje cerca de 80 funcionários e vai dis-
pondo, ano após ano, das mais recentes 
tecnologias nas diversas fases de fabrico.
Com uma indústria em plena transforma-
ção devido às novas legislações no que diz 
respeito à distribuição e fabrico de solu-
ções em plástico, a Sacos 88 soube-se re-
inventar e, acima de tudo, foi capaz de 
aprimorar as qualidades de um material 
que, por vezes, poderá sofrer rótulos e 
contornos algo precipitados. Diversos es-
tudos e estatísticas informam-nos que a 

principal fonte de poluição dos oceanos 
provém de dez grandes rios situados na 
Ásia e em África. Outro estudo recente de-
monstra também que um saco de algodão 
orgânico tem de ser utilizado 149 vezes 
de forma a compensar o uso de um saco 
de plástico, o que aumenta as apreensões 
de Amaro Reis relativamente ao futuro do 
planeta: “Nós temos de dar o exemplo e 
incutir o espírito da economia circular. É 
importante que saibamos promover a reci-
clagem e a incorporação dos plásticos em 

novas embalagens. A solução passa sem-
pre por aqui. Se trocarmos o plástico por 
outro produto qualquer, essa nova solução 
vai ter um impacto negativo superior ao 
anterior. Não podemos fazer alterações 
tão profundas sem qualquer nexo ou pro-
jeto, correndo o risco de depois, no final, 
fazermos as contas e percebermos que a 
solução foi pior que o problema. Por isso 
digo que a questão é, sobretudo, compor-
tamental”. 

Que soluções existem?
“Temos de ter a noção de que o plástico é 
um produto com algum impacto como 
qualquer outro, não tenhamos ilusões. A 
questão é que todo o material tem que se-
guir o seu caminho. Assim, o que devemos 
fazer é apostar na modernização da reco-
lha seletiva, na capacidade de triar resí-
duos. Nós, fabricantes, estamos sedentos 
de matéria-prima reciclada e a recolha se-

Qual o verdadeiro peso do 
plástico na preservação do 

meio ambiente? Qual deve ser 
o nosso papel enquanto 

consumidores? Num período 
em que o tema ganha cada vez 

mais importância devido ao 
aquecimento global e à 

crescente poluição no planeta, 
o Empresas+® esteve à 

conversa com engenheiro Amaro 
Reis, diretor geral da Sacos 88,  

uma das empresas com maior 
sustentabilidade em Portugal. 

O empresário explicou ainda os 
principais desafios a enfrentar 

nos próximos anos e quais  
as soluções a implementar 

para um futuro mais 
sustentável e ecológico. 

“Incutir o espírito 
da economia circular”

SACOS 88

Cláudia Felizardo e Amaro Reis
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“NÓS TEMOS DE DAR O EXEMPLO E INCUTIR  
O ESPÍRITO DA ECONOMIA CIRCULAR.  
É IMPORTANTE QUE SAIBAMOS PROMOVER  
A RECICLAGEM E A INCORPORAÇÃO DOS 
PLÁSTICOS EM NOVAS EMBALAGENS.  
A SOLUÇÃO PASSA SEMPRE POR AQUI”



letiva em Portugal tem que dar um salto 
quantitativo e qualitativo na era da ECO-
NOMIA CIRCULAR”, defende Amaro Reis 
que alerta: “Quando ouvimos algo como 
«agora já não uso talheres de plástico, vou 
usar de madeira», eu questiono se a ideia 
é trocar um produto 100% reciclável e 
com uma pegada carbono bastante redu-
zida por outro qualquer. Alguém tem de se 
preocupar em saber de onde vem a alter-
nativa. Quanto custou transformá-la? 
Quanto custou o transporte? Estas são 
questões que têm de ser aprofundadas 
sob o perigo de a alternativa ter uma pega-
da de carbono muito superior a do plástico 
e muitas vezes sem reciclabilidade possí-
vel”. O empresário defende também que o 
plástico é um material com uma potencia-
lidade enorme e explica: “Eu posso usar 
um saco de plástico nas compras, e de-
pois usá-lo como saco do lixo. Usei-o para 
duas funções diferentes. Só o facto de o 
saco ser usado pelo menos duas vezes, já 
contribui com uma pegada de carbono in-
ferior. Além disso, hoje em dia, em Portu-
gal, quase todos os sacos do lixo são fabri-
cados com material reciclável, o que faz 
com que mais nenhum produto consiga 
ter este trajeto tão circular”. 
Amaro Reis chama ainda a atenção para 
alguns perigos das alternativas alegada-
mente amigas do meio ambiente e desta-
ca as desvantagens da sua utilização: 
“Os descartáveis também surgiram para 
ajudar na higiene e saúde pública, para 
evitar contaminações cruzadas. Assim, 
temos de ter cuidado com a massificação 
de utilização de sacos de ráfia tipo “alco-
fa”, porque umas vezes podemos usar o 
saco para transportar alimentos, ama-
nhã lenha, depois de amanhã detergen-
tes e ao final de um ano nem sabemos o 
que passou por ali, onde estão reunidas 

as condições para a proliferação de bac-
térias. Não podemos penalizar só porque 
sim o plástico mais descartável, quando 
ele permite que tenhamos uma melhor 
higiene e saúde alimentar. É por estas ra-
zões que é importante que nos sentemos 
todos, ambientalistas, Governo, empre-
sários e sociedade civil de modo a fomen-
tar a economia circular e a política dos 
três R’s: reduzir, reutilizar e reciclar. Não 
quero dizer mal dos outros materiais, 
mas quero que as pessoas tenham uma 
noção do que é mais sustentável ou não, 
para poderem depois decidir em confor-
midade, baseando-se em estudos de 
análise de ciclo de vida completo que es-
tão a surgir nesse sentido”.

Procurando alternativas no mercado e in-
vestindo em máquinas que procurem essa 
sustentabilidade ambiental, o diretor-geral 
questiona o que está a ser feito na atuali-
dade pelos diversos governos e pelas em-
presas para que esse caminho fosse mais 
fácil para todos. Amaro Reis deixa ainda 
um apelo ao consenso entre todas as par-
tes: “Qual é o produto que se recicla de for-
ma mais simples? Qual é o que consome 
menos energia no seu processo? Estas 
são apenas algumas questões que devem 
ser tidas em conta. Não nos podemos dei-
xar levar por palpites. Além disso, ainda 
bem que o plástico boia. O fundo do mar 
está cheio de resíduos pesados que nin-
guém vê. A humanidade já conseguiu ir à 

Lua e até Marte, mas ainda não fomos ca-
pazes de recolher os resíduos nos mares 
de uma forma eficiente. Parece que inte-
ressa mais chocar do que resolver”. 

Falar a uma só voz
Foi com uma atenção redobrada pelo 
meio ambiente que Amaro Reis traçou o 
trajeto da empresa na última década, 
com uma produção consolidada. Atual-
mente, o empresário aposta num futuro 
cada vez mais verde e, é por isso, que a 
Sacos 88 apostou na construção de uma 
unidade de reciclagem própria, projeto 
que já está em curso e que conta com 
equipamentos de última geração. Esta 
unidade vai permitir que a unidade fabril 
recicle todo o desperdício, ao mesmo 
tempo que permitirá a criação de proje-
tos de economia circular com clientes da 
Sacos 88 que queiram os seus desperdí-
cios reciclados e novos produtos com in-
corporação dos mesmos. “Quando a le-
gislação foi alterada, a indústria teve mui-
to pouco tempo para se adaptar. Mas fo-
ram as dificuldades que nos fizeram pro-
curar alternativas, e que nos fizeram 
adaptar a um novo tipo de mercado, com 
novas soluções. Hoje em dia, no âmbito 
da responsabilidade ambiental da em-
presa fomentamos, cada vez mais, a pro-
dução de produtos em material reciclado. 
O nosso objetivo passa por conseguirmos 
que 50% da nossa produção seja realiza-
da só com materiais reciclados. Este seria 
um importante marco para nós. Além dis-
so queremos conseguir uma certificação 
mais alargada na utilização dos produtos. 
Mais do que mostrar ao cidadão comum 
as vantagens do plástico, o nosso objeti-
vo é provarmos que queremos fazer parte 
da solução. Temos que falar todos a uma 
só voz”; conclui o empresário.  
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“EU POSSO USAR UM SACO DE PLÁSTICO NAS 
COMPRAS, E DEPOIS USÁ-LO COMO SACO DO LIXO. 
USEI-O PARA DUAS FUNÇÕES DIFERENTES.  
SÓ O FACTO DE O SACO SER USADO PELO MENOS 
DUAS VEZES, JÁ CONTRIBUI COM UMA PEGADA  
DE CARBONO INFERIOR”



► Presente no mercado há mais de 40 
anos, a Promol é hoje um dos maiores 
produtores de velas decorativas na Euro-
pa. Sediada nas Caldas da Rainha, a em-
presa tem uma capacidade de produção 
superior a um milhão de velas por dia. 
Apesar de ter sido criada por portugue-
ses, a Promol faz hoje parte do grupo 
sueco ALG com atividade, entre outros, 
no setor das velas e conta com uma nova 
administração nos últimos dois anos. Foi 
junto dessa nova administração que o 
Empresas+® tentou perceber as novida-
des registadas nos últimos anos, numa 
área que tem sofrido uma mudança de 
conceito nas últimas décadas. “O produ-
to «vela» tem sido historicamente usado 
para promover luz e calor, mas, para as 
gerações mais recentes, adicionou à sua 
funcionalidade um efeito mais decorati-
vo. Nós tivemos que acompanhar essa 
transformação, rejuvenescendo a nossa 
própria marca e os nossos produtos”, re-
lata o Paulo Roque, administrador da Pro-
mol desde 2017.
Mas então o que é uma vela no século 
XXI? Segundo o gestor, a Promol “passou 
de um fabricante de velas, a um promotor 
de soluções, na área das sensações. A ve-
la hoje é um transmissor de emoções, fun-
damentalmente queremos propiciar emo-
ções e bem-estar às pessoas. Pretende-
mos introduzir no mercado produtos mais 
atrativos, com fragâncias inspiradoras, de-
coração moderna e packaging alinhados a 
um segmento de mercado mais exigente”, 
confessa. E foi nessa perspetiva que a Pro-
mol teve que se desdobrar no seu concei-
to, trabalhando em função dos diversos 

parceiros que tem na Europa. “Temos no 
nosso ADN dois mercados fundamentais: 
a Alemanha, com uma procura de produto 
diversificado e de qualidade – e um mer-
cado potencial de 80 milhões de consumi-
dores – e os países Escandinavos com 
preferência por um produto mais tradicio-
nal, contudo de utilização massiva, no 
qual a vela tem um papel central no con-
ceito Hygge. Queremos juntar a estes mer-
cados a diversidade cultural do sul da Eu-
ropa, onde o conceito decorativo e estéti-
co da vela é preponderante”. 
Existe, contudo, um core business que se 
mantém em ambos os mercados: “quere-
mos cimentar a diversificação das nossas 
soluções com todos os nossos parceiros. 
Queremos explorar cada vez mais a vela 
decorativa, para cultivar sensações junto 
dos nossos clientes em diversos merca-
dos”, assegura Paulo Roque, que tem op-

tado por modernizar a empresa nos últi-
mos dois anos. 
Com uma faturação a rondar os 16 mi-
lhões de euros e com mais de uma cente-
na de funcionários no ativo, Paulo Roque 
vê a exportação como uma das chaves do 
sucesso deste rebranding, ou não fosse 
85% da faturação pertencente ao merca-
do externo. “A nossa base de mercado 
continua a ser a produção para grandes 
superfícies retalhistas, em que trabalha-
mos com o nosso cliente preferencial, o 
grupo alemão ALDI, que está presente em 
toda a Europa. Nós fornecemos o nosso 
parceiro que, através a sua rede comer-
cial, efetua a distribuição por toda a Euro-
pa. Na Escandinávia também alargámos a 
nossa base de clientes”, assevera o em-
presário. Recentemente, a Promol estabe-

leceu uma parceria com a IKEA, o que per-
mitiu à empresa alargar a sua produção 
em termos de volume. “Hoje podemos en-
trar numa loja do IKEA e encontramos lá 
dois modelos fabricados por nós. Este é 
um parceiro extremamente importante pa-
ra o nosso mercado e estamos, inclusive, 
em fase de proposta comercial para alar-
gar a nossa gama de produtos”. Relativa-
mente ao mercado interno, a Promol conti-
nua a ter um papel de relevo, mas não es-
tá tão presente junto do consumidor. “Não 
é normal entrar numa superfície comer-
cial em Portugal e ver velas da Promol.  
No último ano optámos por criar linhas de 
produtos adaptados a um tipo de consu-
midor do segmento mais elevado, o que 
torna o seu acesso difícil a essas grandes 
superfícies. Acreditamos, no entanto, que 

Com uma existência que supera as quatro décadas de vida, a 
Promol é uma empresa singular em Portugal que se soube 

reinventar ao longo dos tempos, sendo hoje uma marca 
moderna, contemporânea, e que percebe que uma vela é mais 

do que um utensílio e passou a ser uma transmissão de… 
sensações. Por isso, também hoje, a Promol, mais do que uma 
marca nacional, é um produto de qualidade em toda a Europa, 

e uma referência que promete não arder com o tempo.

Uma sensação que vai muito 
além da vela

PROMOL

Paulo Roque
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“O PRODUTO  
«VELA» TEM SIDO 
HISTORICAMENTE 
USADO PARA 
PROMOVER LUZ E 
CALOR, MAS, PARA 
AS GERAÇÕES 
MAIS RECENTES, 
ADICIONOU À SUA 
FUNCIONALIDADE 
UM EFEITO MAIS 
DECORATIVO”



com a nossa gama de qualidade e inova-
ção é possível estar mais próximo do clien-
te português que tanto prezamos”, advo-
ga o empresário. 

A nova gama de produtos
Quando Paulo Roque assumiu o comando 
da Promol, uma das primeiras coisas que 
verificou foi o quão necessário e imperati-
vo era revitalizar a imagem da empresa, 
de modo a que esta possa competir com 
as marcas mais sonantes do mercado, 
não só em termos do produto em si, mas 
nas próprias sensações que o produto 
transmite aos seus clientes. “O que fize-
mos no último ano foi construído de raiz 
com um propósito: tomar uma posição de 
relevo num segmento de mercado de elite. 
Para isso tivemos que traçar um caminho 
diferente do que fizemos até hoje. Assim 
mudámos a nossa imagem institucional, 
segmentámos os mercado, criámos pro-
dutos específicos, trabalhámos no rebran-
ding de cada linha, melhorámos o nosso 
website, entrámos no mercado online e 
nas redes sociais. Claro que todas as mar-
cas, quando começam, têm as suas difi-
culdades, mas já ultrapassamos bastan-
tes barreiras e queremos ultrapassar mui-
tas mais. Temos que trabalhar agora na 
aproximação dos nossos produtos novos 
ao cliente final, desenvolvendo os canais 
de comunicação e as parcerias comerciais 
necessárias, primordialmente no âmbito 
da decoração, hotelaria e bem-estar, mas 
sem esquecer as nossas raízes. 
Recentemente, a Promol investiu no lan-
çamento a nível nacional duas novas li-
nhas de produto: a Driada e a 5ense, duas 
linhas que prometem entrar em força no 
mercado das velas e que parecem come-
çar a chamar a atenção de novos parcei-
ros. “Só a partir do ano passado, através 
destas novas gamas de produtos é que es-
tamos presentes de facto junto do cliente 
final. Trata-se de um renascimento comer-
cial e decidimos criar produtos do início ao 
fim. Criámos a linha Driada, que pretende 
entrar num segmento que claramente não 
existia antes, para um cliente diferencia-
do”, confessa Paulo Roque. Composta por 
seis produtos diferentes, a nova série con-
ta com duas subséries distintas: uma 
mais conservadora e dedicada à poesia – 
com poemas de Shakespeare, Voltaire e 
Fernando Pessoa - e outra mais moderna 
e dedicada a uma decoração mais cosmo-
polita, ambas dotadas de fragrâncias ex-
tremamente inspiradoras e ambas exibin-
do um packaging bastante sofisticado. 
“Enquanto a linha Driada se destina a um 

consumidor que procura fundamental-
mente o Glamour, a linha 5ense é a vela 
perfeita para um cliente mais jovem con-
tudo exigente”, explica o empresário. A ga-
ma 5ense é composta por cinco artigos, 
cinco fragâncias de sucesso comercial em 
cinco cores atrativas. “As pessoas que ho-
je vêm à nossa loja a primeira coisa que 
fazem é cheirar a vela. Depois vem a deco-
ração. É um hábito cultural que valoriza-
mos imenso no contacto com o nosso 
cliente e que foi trabalhado até à exaustão 
nas novas linhas de produtos. Além disso, 
o mercado europeu, sobretudo o do Sul, 
quer obter sensações através da vela, es-
tar confortável perante ela. Assim temos 
que oferecer velas que se enquadrem no 
ambiente do cliente, seja ele em casa, no 
trabalho, no SPA, onde quer que esteja. 
Acreditamos que através da qualidade 
dos nossos produtos o cliente desfrutará 
cada vez mais do momento”. 
Com uma indústria que se foi desenvol-
vendo ao longo das décadas, e falando 
precisamente de um produto que come-
çou a ter finalidades que ultrapassam as 
necessidades básicas da luz e do calor, 
Paulo Roque confessa que se surpreen-
deu quando chegou. “Quando cheguei a 
esta indústria via numa vela um produto 
elementar, mas, rapidamente, me dei 
conta que uma vela a arder é um sistema 
termodinâmico em equilíbrio. Cada ele-
mento [a geometria, a matéria-prima, pa-
vio, fragrância, cor, decoração, packa-
ging, etc.] interfere na performance do 
produto e unicamente um sistema funcio-
nal otimizado nos permite atingir a exce-
lência solicitada pelo cliente. Para isso 
acontecer, o administrador da Promol 
acredita que existe um elemento essen-
cial em todo esse sistema: a qualidade. 
“Este é um dos pontos fundamentais 
com o qual temos batalhado bastante 
nestes dois anos, a qualidade é funda-
mental para estarmos num mercado tão 
competitivo como este”. O empresário re-
vela o seu lema interno, para que a Pro-
mol aumente ainda mais os seus níveis 
de sucesso: “Qualidade, Eficiência e Ino-
vação, são estes os nossos valores. Os 
nossos clientes não querem a mesma ve-
la dois anos seguidos. Temos de inovar 
sempre. Hoje em dia, o negócio funciona 
a uma velocidade tal, e a concorrência é 
de tal forma feroz, que quem ficar parado 
no tempo perde o negócio, e nós não nos 
podemos dar a esse luxo. Nós queremos 
proporcionar momento de bem-estar às 
pessoas, não só na Europa, mas também 
a todos os portugueses”, conclui. 
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► Desde que tomou posse como presi-
dente da Câmara de Almeirim, em 2013, 
Pedro Ribeiro apostou na qualidade da 
educação no concelho, atribuindo incen-
tivos a alunos e remodelando edifícios 
escolares. A cultura também não foi es-
quecida e a região tem recebido diversos 
talentos na arte e na música, iniciativas 
que têm sido um sucesso. Gradualmen-
te, Almeirim tem-se mostrado uma região 
cada vez menos isolada e com uma au-
tenticidade que já não deixa indiferente 
não só o cidadão português, mas tam-
bém o turista. Com marcas próprias co-
mo o melão, a sopa da pedra ou as famo-
sas caralhotas, a cidade do Ribatejo mos-
tra, hoje, uma sustentabilidade e vitalida-
de que nem sempre existiu. Com uma re-
dução da dívida do município a rondar os 
três milhões de euros no primeiro man-
dato (de oito passou para cinco milhões), 

Pedro Ribeiro vê as contas da autarquia 
muito mais saudáveis. “A situação que te-
mos agora não nos tira o sono e já nos 
permite realizar alguns investimentos. Te-

mos cumprido sempre todos os prazos, 
sem folclores, o que faz com que, com 
um orçamento anual de 18 milhões e 
uma dívida de cinco, não se registem 

grandes bloqueios. Se, porventura, hou-
vesse amanhã um aumento incomportá-
vel das taxas de juro, rapidamente amor-
tizávamos uma série de questões e o 
equilíbrio seria reposto novamente com 
naturalidade. Se quiséssemos podíamos 
amortizar ainda mais a dívida, porém, jul-
go que existem investimentos importan-
tes a fazer na cidade que não podem es-
perar”, reitera o autarca. 
Um desses investimentos tem sido reali-
zado na aquisição de terrenos ao longo 
dos últimos anos, contudo, a sua utiliza-
ção, vai para além do atual mandato. 
“Ainda há relativamente pouco tempo 

Pedro Ribeiro cumpre 
aquele que é o seu 

segundo mandato como 
presidente da Câmara 

Municipal de Almeirim, 
estando a possibilidade 
de se candidatar a mais 

quatro anos de 
presidência em cima da 
mesa. Muito já foi feito, 

mas ainda falta fazer 
muito. Além disso, o 

autarca enfrenta agora 
mais um desafio: a 

delegação de 
competências.

Almeirim: Não faltam 
competências 
para continuar a crescer

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Pedro Ribeiro
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“A SITUAÇÃO QUE TEMOS AGORA NÃO NOS TIRA 
O SONO E JÁ NOS PERMITE REALIZAR ALGUNS 
INVESTIMENTOS. TEMOS CUMPRIDO SEMPRE 
TODOS OS PRAZOS, SEM FOLCLORES, O QUE  
FAZ COM QUE, COM UM ORÇAMENTO ANUAL  
DE 18 MILHÕES E UMA DÍVIDA DE CINCO,  
NÃO SE REGISTEM GRANDES BLOQUEIOS”
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► Datava o dia 11 de Junho de 1984 
quando Armando Lopes fundou esta em-
presa familiar. Antes disso era uma pe-
quena empresa em nome individual, que 
começou na garagem da sua residência 
com apenas dois trabalhadores, que 
acompanharam a empresa até há pou-
cos anos.
Com Armando Lopes dedicado a 100% à 
empresa, esta iniciou um trajecto de 
crescimento constante conduzindo a sua 
empresa durante mais de duas décadas. 
A AL foi das primeiras empresas a explo-
rar um mercado que vivia quase exclusi-
vamente da importação. Hoje, mais de 
três décadas depois, a empresa é, inega-
velmente, um fornecedor de referência 
no mercado nacional e internacional. 
Com uma equipa composta actualmente 
por cerca de 140 pessoas, em 2013,  
Augusto Lopes, filho do empresário, assu-
miu a administração, num passar de tes-
temunho que mantém o cariz familiar da 
empresa, conceito que AL sempre quis 
manter até hoje.
É nesse processo de mudança que  
Augusto Lopes retracta os últimos anos 
da AL: “Sofremos, como todos, o rigor da 
crise económica internacional. Na oca-
sião, optou-se pela mudança da admi-
nistração em função dos novos desafios. 
As linhas de crédito foram cegamente 
canceladas em função do nosso CAE, 
muitas empresas faliram. Basicamente 
não havia dinheiro para investir, mas fo-
mos sobrevivendo, já não dependíamos 
apenas do mercado nacional e incre-
mentámos o nosso esforço na inovação 
e qualidade dos produtos que fabricáva-
mos. Apostámos na diversidade dos 
mesmos e buscámos novos mercados. 

Reduzimos a nossa exposição à banca, 
e com o crescimento que obtivemos nos 
últimos anos continuámos a modernizar 
a nossa unidade produtiva e a aumentar 
a produtividade.”
Com uma área de produção de cerca de 
13000m2 e com uma faturação a ultra-
passar os 11 milhões de euros – mais de 
50% em relação a 2014 -, o mercado ex-
terno assume papel determinante na fatu-
ração. Contudo, Augusto Lopes não descu-
ra o mercado interno: “Se dividirmos a fa-
turação, podemos atribuir metade para 
Portugal e a outra metade para o mercado 
internacional. Neste devo mencionar um 
parceiro espanhol de excelência que te-
mos, a Uriarte Safybox. É através desta 
parceria que os nossos produtos são leva-
dos para a América Latina, África e Euro-
pa. A rede de distribuição que possuem é 
enorme. No que diz respeito ao mercado 
interno, estamos sempre atentos aos 

grandes clientes, tal como a EDP, a NOS, 
ou a Altice por exemplo”. 

Qualidade acima de tudo
A empresa existe para conceber, desen-
volver, fabricar, montar e comercializar 
produtos tecnicamente funcionais, segu-
ros, em conformidade legal e competiti-
vos, assegurando a permanente satisfa-
ção dos clientes nas áreas de equipa-
mento de Iluminação, caixas e quadros 
para instalações elétricas, telefónicas, 
água e gás. “Apresentamos também solu-
ções à medida do cliente e distinguimo-
-nos pelo bom desempenho no acompa-
nhamento pós-venda”, refere.
O mais importante é que todos os seus 
produtos são aprovados em conformida-
de com as normas de segurança e de 
qualidade nacionais e internacionais, o 
que lhes permite garantir a sua qualida-
de em qualquer lugar do mundo. De refe-

rir ainda que, a nível produtivo, a empre-
sa apresenta vários processos especiali-
zados e autónomos. 
Ao nível da concepção, a AL mantém a 
exigência de sempre, com um design au-
têntico, de modo a dar continuidade ao 
seu objetivo de fazer a diferença.
A AL é uma empresa certificada pela 
norma de Certificação da Qualidade ISO 
9002, vendo assim reconhecida a sua 

Prestes a completar 35 anos de existência, a AL – Fábrica de Material Eléctrico, SA é líder no 
fabrico nacional na produção de invólucros isolantes para instalações eléctricas domésticas 

e industriais. Com sede na Marinha Grande, distrito de Leiria, a empresa fundada por 
Armando Lopes vai-se adaptando às novas necessidades do mercado e nem a mudança de 
administração parece ter abrandado os seus sucessos. Atualmente a empresa exporta os 

seus produtos para toda a Europa, África, América do Norte e América do sul.

Os anos passam 
e a energia aumenta

AL – FÁBRICA DE MATERIAL ELÉCTRICO, SA

Augusto Lopes
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eficácia dos processos de garantia da 
qualidade da produção e assistência 
pós-venda. Foi também distinguida por 
diversas vezes com o prémio PME Exce-
lência dada a qualidade geral da sua 
gestão e dos seus indicadores económi-
co-financeiros. 

Mercado: o desafio constante
Com uma distribuição equilibrada em ter-
mos de comercialização, Augusto Lopes 
não esquece as dificuldades e os desa-
fios que as regras do mercado actual im-
põem. “Sabemos que o mercado é aquilo 
que os nossos dirigentes políticos que-
rem que seja. O problema são as distor-
ções que são feitas através de decisões 
que não têm em conta a realidade indus-
trial e comercial do nosso país que vêm 
complicar a nossa ação. Também o ex-
cesso de carga burocrática, que nasce 
como erva daninha no sistema, já para 
não falar em taxas e impostos que nos 
impedem de competir confortavelmente 
no mercado externo. Vejamos o caso da 
energia que é caríssima em Portugal, 
com um custo muito mais elevado que no 
resto da Europa. A verdade é que as nos-
sas taxas são tão estranhas, que quando 
queremos competir com mercados como 
o alemão, por exemplo, percebemos que 
o processo está completamente desvir-
tuado”, defende o empresário, que reite-
ra ainda: “Mesmo os apoios que alegada-
mente existem devem ser vistos e usados 
com alguma cautela, uma vez que os fa-
vorecimentos criam depois assimetrias 
no mercado”. O empresário não esquece 
ainda as dificuldades no acesso a deter-
minadas matérias-primas, até porque 
muitas destas não são produzidas em 
território nacional.  “Gostaríamos de re-

correr mais ao produto nacional, mas 
nem sempre é possível, infelizmente”. 
Com os fantasmas do crédito malparado 
e da crise económica a desvanecerem 
gradualmente, Augusto Lopes enfrenta 
agora um novo desafio: encontrar mão de 
obra especializada. “Infelizmente há ca-
da vez menos pessoas que queiram tra-
balhar na indústria. É muito complicado. 
Quase todos os membros da nossa equi-
pa têm um contracto permanente de tra-
balho até porque queremos dar boas 
condições de trabalho às pessoas. Po-

rém, quando há picos de produção, so-
mos obrigados a recorrer a empresas de 
trabalho temporário a prazo. É cada vez  
mais difícil arranjar pessoal especializa-
do. Existe uma clara falta de apoio e de li-
gação entre as universidades e os institu-
tos e as empresas. Quem promove a for-
mação não tem presente o que é que o 
mercado de trabalho precisa”.

Futuro amigo do ambiente
Com um investimento de cerca de três 
milhões e meio de euros efectuados nos 

últimos cinco anos, a AL está a construir 
um novo laboratório de desenvolvimento 
e de investigação, e vai realizar outras 
alterações na própria sede. Contudo, a 
ambição de Augusto Lopes não se fica 
por aqui, uma vez que as componentes 
eléctricos são – e continuarão a ser - 
uma parte integrante do dia a dia de ca-
da um, o que faz com que a empresa in-
vista na melhoria contínua dos seus pro-
dutos, de modo a construir um futuro, 
não só mais amigo do ambiente, mas 
também mais acessível. “A nossa ambi-
ção é oferecer o material mais apelativo 
possível para o instalador, ou seja, para 
o nosso cliente que valoriza a facilidade 
e rapidez na instalação. É precisamente 
nessa acessibilidade que nos queremos 
focar. Procuramos, fundamentalmente, 
materiais mais modernos, mais amigos 
do ambiente, para que possamos mar-
car a diferença no mercado e criar um 
futuro mais sustentável para todos, 
mesmo para quem está fora da indús-
tria. Claro que também estamos sempre 
atentos a novos mercados e clientes, 
uma vez que é importante que diversifi-
quemos a nossa atuação”. 
Em relação ao futuro Augusto Lopes gos-
taria de abrir uma sucursal da AL em An-
gola para fortalecer a sua posição na 
Africa Austral. “É um país de que gosto 
muito, de gente que nos é muito próxi-
ma. Porém, uma decisão destas tem 
que ser muito bem pensada já que a 
realidade não se compadece com so-
nhos, e temos que ter sustentabilidade 
para tal. Também olho com muito inte-
resse para os Estados Unidos pois conti-
nua a ser um país que defende os em-
preendedores como mais nenhum no 
mundo ocidental.” 

V

“SABEMOS QUE O MERCADO É AQUILO QUE  
OS NOSSOS DIRIGENTES POLÍTICOS QUISEREM  
QUE SEJA. O PROBLEMA SÃO AS DISTORÇÕES  
QUE SÃO FEITAS ATRAVÉS DE DECISÕES QUE  
NÃO TÊM EM CONTA A REALIDADE INDUSTRIAL  
E COMERCIAL DO NOSSO PAÍS QUE VÊM 
COMPLICAR A NOSSA AÇÃO”



► “Todo este projeto começou a ganhar 
os seus primeiros passos quando, no 
meu quinto ano de licenciatura – na Uni-
versidade Lusíada de Lisboa –, fui convi-
dado pelo Politecnico di Milano a partici-
par num workshop na Alemanha. Nessa 
altura conheci o arquiteto Santa Rita, que 
me levou para estagiar em Lisboa e que, 
consequentemente, me fez regressar 
mais cedo do que pensava a Portugal”. 
Com dois anos de aprendizagem com um 
dos nomes mais sonantes da arquitetura 
em terra lusitana, Eduardo Rodrigues de-
cidiu, em meados de 2007, começar a 
edificar a sua própria história: “Passado 
esse período, comecei a fazer cada vez 
mais projetos por minha conta e aperce-

bi-me de que estava ali uma possibilida-
de de abrir algo em meu nome. Foi assim 
que, em 2007, abri o 2L’Atelier Arquitec-
tos. Tudo começou neste estúdio com 
duas mesas e uma simples cadeira. Hoje 
está repleto de maquetes e projetos e 
com uma equipa inteira a trabalhar”.
Volvida mais de uma década, onde a 
própria arquitetura conheceu novos con-
ceitos e evoluções, o proprietário da em-
presa leiriense consegue definir o ADN 
da 2L’atelier Arquitectos de uma forma 
tão clara como se de uma planta de um 
edifício se tratasse: “O que nos difere é 
o conceito em que, mais do que querer-
mos dar a nossa imagem de marca, que-
remos é dar imagem de marca do pró-

prio cliente. Pretendemos criar algo que 
seja único, como se de um «fato à medi-
da» se tratasse. Todo o produto final tem 
que ser algo que se relacione connosco, 
mas que, acima de tudo, se relacione 
com o espaço e com o proprietário, o 
que é cada vez mais valorizado. A verda-
de é que procuramos sempre dar algo 
que tenha as impressões digitais de 
quem o deseja. E isso só possível com a 
equipa multidisciplinar que temos em 
mãos”. O arquiteto não fica por aqui e 

ressalva que o projeto só acaba, quando 
a casa estiver realmente construída. 
“Cada vez mais temos conseguido acom-
panhar o projeto até à sua execução. 
Queremos ir muito além do licenciamen-
to, até porque o verdadeiro prazer de um 
arquiteto é ver o cliente satisfeito, vendo 
concretizado o seu desejo inicial. A nós, 
o que nos deixa satisfeitos é ver a obra a 
ser executada, e não apenas como algo 
meramente digital. Neste aspeto, não 
posso deixar de mencionar todos os en-
sinamentos que aprendi com o arquiteto 
Santa Rita, uma vez que foram eles que 
em muitos nos ajudaram a chegar ao pa-
tamar em que estamos hoje”.

IMAGENS DE MARCA: 
AINDA EXISTEM?
No século XXI, falar de arquitetura é fa-
lar de todos os componentes que envol-
vem a criação de uma estrutura. Pas-
sando pelo neoclássico, até chegar ao 
barroco, Eduardo Rodrigues define o es-
tilo estético do 2L’Atelier Arquitectos nu-
ma base bem mais particular: a qualida-
de. “Falar em estilos é sempre relativo. 
Mais do que estilos, existem princípios 
que gostamos de praticar na arquitetura 
e nos nossos projetos. Esses princípios 
baseiam-se, por exemplo, na fluidez do 

Foi no seu estúdio, situado no coração de Leiria, entre 
maquetes e antigos projetos, que Eduardo Adelino 

Ferreira Rodrigues apresentou ao Empresas+® a planta 
da sua história, o presente do 2L’Atelier Arquitectos e o 

futuro da arquitetura em Portugal, nomeadamente na 
região de Leiria. Com uma escola que passou por Milão 

e por formação com o arquiteto Santa Rita, Eduardo 
Rodrigues mostra que é possível trazer dinamismo a 

um conceito urbano que há muito rogava pela sua 
existência na zona Centro do país.

UM PROJETO 
QUE CHAMA POR LEIRIA

2L’ATELIER ARQUITECTOS

Eduardo Rodrigues
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espaço, que nem sempre é considera-
da, levando a gestos mais orgânicos,  
na exposição solar, nas questões de se-
gurança, entre muitos outros. Com es-
ses princípios há traços que se criam, o 
que faz com existam projetos que facil-
mente se percebe que são nossos. Faz 
parte do processo criativo”. O arquiteto 
acrescenta ainda que uma das artes 
que a empresa mais preza é a da segu-
rança. “Muitas vezes ainda nos depara-
mos com projetos que possuem orça-
mentos insustentáveis, em termos de 
qualidade, sobretudo na área industrial. 
Aqui todos os pormenores são impor-
tantes: os acessos de segurança, as es-
truturas de prevenção de incêndio, os 
acessos… toda essa legislação não po-
de ser menosprezada pelo cliente. Te-
mos sempre que garantir qualidade e 
segurança aliada a um projeto que se 
diferencie dos demais”.

A “Planta do Futuro”
Olhando para a região e perspetivando o 
seu futuro aliado aos objetivos da 
2L’Atelier Arquitectos, Eduardo Rodrigues 

mantém uma visão ambiciosa, mas rea-
lista de quem tem visto a cidade crescer 
progressivamente: “Sinceramente, para 
mim, não existe concorrência. No máxi-
mo, há parceiros. No início deste projeto 
foi muito complicado entrar em Leiria, 

por exemplo. A cidade não tinha profundi-
dade e a nossa empresa foi fundada nu-
ma altura crítica em termos de valor dos 
imóveis chegando à crise global de que to-
dos nós nos lembramos. Mas foi precisa-
mente essa rigidez que nos fez procurar 

outros projetos e outro tipo de trabalhos”. 
O arquiteto advoga ainda que a competiti-
vidade é bem-vinda na cidade que tem 
crescido na última década, mas que ainda 
tem muito mais para evoluir.
Em relação ao futuro, Eduardo Rodrigues 
assegura que o maior desafio da 2L’Atelier 
Arquitectos é trazer um crescimento urba-
no à cidade. “Queremos tentar que se 
criem novos conceitos, novas ambições.  
É por ter havido este crescimento nos últi-
mos anos, que acredito plenamente que é 
possível crescermos muito mais, se assim 
o ambicionarmos. Com os respetivos 
apoios da câmara e do Compete 2020, 
queremos que Leiria ganhe «sumo». Ve-
mos hoje ainda demasiadas zonas isola-
das, que são simplesmente uma ilha urba-
na, se assim lhe quisermos chamar. Isso 
afasta as pessoas entre si e da sua pró-
pria cidade! Se conseguirmos combater is-
so progressivamente, teremos cada vez 
mais prazer nos nossos projetos porque 
criaremos, cada vez mais, produtos de ex-
ceção. Porque se for para fazer fotocópias 
de projetos, toda esta paixão pela arquite-
tura não valeria a pena”, conclui. 
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► Com uma ligação ao setor da extra-
ção e transformação de inertes que re-
monta à década de 60, foi no ano de 
1974 que Álvaro Ferreira e Maria Júlia 
Ferreira decidiram aliar à sua união a 
criação de uma empresa que, 45 anos 
depois, continua a justificar a aposta 
feita. Nesse distante trajeto, a SIB co-
meçou por apostar no tradicional “mar-
morite” – com os inertes coloridos – 
em pedreiras próprias, de modo a ex-
trair a matéria-prima. Contudo, desde 
cedo, a família Ferreira mostrou não se 
conformar com o que já existia e deu 
início a uma constante procura e explo-
ração por um produto que se diferen-
ciasse no mercado de forma inegável. 
Em 1991 foi iniciada a produção de En-
durecedores para Pavimentos indus-
triais, o que fez com que, em poucos 
anos, a empresa ganhasse relevo no 
mercado nacional dos pavimentos in-
dustriais.
Hoje em dia, a gestão da empresa é as-
segurada pelos filhos dos fundadores, 
Ana Ferreira e Bruno Ferreira, ainda 

que com o acompanhamento dos pais. 
Juntos mantiveram o crescimento da 
empresa, mas, mais importante ainda, 
souberam manter o espírito inovador e 
criativo que já persistia nas anteriores 
décadas. A mais-valia aconteceu quan-
do aliaram essa capacidade aos novos 
meios e tecnologias que se foram intro-
duzindo na indústria. “Estes últimos 

cinco anos foram de um crescimento 
exponencial, o que nos proporcionou 
meios para desenvolver ainda mais pro-
dutos novos”, assegura Bruno Ferreira, 
que vê o mercado externo como princi-
pal aposta: “Fechamos agora o ano an-
terior com mais de 50% de volume de 
exportação, ou seja, mais 30% que em 
2014 -  ano em que se registou uma 

grande “explosão”  dos nossos produ-
tos. Trata-se de um reconhecimento 
gradual, mas incisivo que provém de 
anos de exploração e muito conheci-
mento do mercado que obtivemos, e 
muito trabalho, obviamente”, admite 
Bruno Ferreira. 
Com o volume de faturação a ultrapas-
sar os quatro milhões e meio de euros 
no ano transato, e com uma equipa 
com mais de 50 trabalhadores a operar 
em diversas partes do mundo, o agora 
administrador da SIB avalia o paradig-
ma que o mercado externo trouxe à 
marca: “É importante perceber que, 
atualmente, os nossos produtos estão 

Com mais de 40 anos de 
existência, Bruno Ferreira 
e Ana Ferreira são hoje o 

rosto de uma empresa que 
soube adaptar-se à 

evolução dos tempos, com 
a criação de novos 

produtos e com a 
conquista de novos 

parceiros pela Europa.  
Atualmente a SIB começa 

a ser reconhecida no 
mundo inteiro, como uma 
empresa inovadora e com 
soluções técnicas da alta 

performance para 
aplicação de pavimentos 
decorativos e industriais, 

de base mineral.

“PAVIMENTOS CONTíNUOS 
DE ALTA PERFORMANCE”

SIB - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BRITAGEM DE PEDRA LDA

Ana e Bruno Ferreira
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bastante vocacionados para o mercado 
decorativo, o que também significa que 
exigem conhecimento técnico por parte 
das empresas de aplicação. Trata-se de 
um trabalho com uma vertente técnica 
vital, o que faz com que muitas empre-
sas de construção e de pavimentos não 
o consigam executar. É por isso que te-
mos parceiros específicos por toda a 
Europa, parceiros que são competentes 
e especializados. Só assim podemos 
depois dar o nosso apoio técnico de for-
ma completa e sem riscos. Este é um 
mercado onde qualquer erro pode tra-
zer consequências a longo prazo à em-
presa, em termos de imagem, daí que 
todas as operações que efetuamos ne-
cessitem de uma grande confiança nos 
nossos parceiros e, claro, de uma gran-
de confiança dos nossos parceiros em 
nós”. Bruno Ferreira explicita o fator 
chave para esta relação: “A qualidade é 
o centro de tudo e esta, por si só, exige 
muito investimento. Assim, se quere-
mos proporcionar essa qualidade aos 
nossos clientes, não nos podemos limi-
tar ao mercado nacional. O mercado ex-
terno é um mercado muito mais madu-
ro que o nosso, são conceitos comple-
tamente diferentes”. 

“Aposta clara nos clientes 
e nos produtos”
Apesar de exportar para mais de 20 
países diferentes, como a Suécia, Fin-
lândia, França, Espanha ou Dubai, a 

SIB não abdica, no entanto, dos seus 
clientes mais próximos. Com um envol-
vimento muito mais presencial com os 
clientes portugueses, Ana Ferreira rela-
ta as principais diferenças de um outro 
modus operandi com parceiros que fa-
lam o mesmo idioma: “De maneira ne-
nhuma queremos dispensar o nosso 
mercado. Quando falamos de projetos 
em território português, temos que ter 
um padrão completamente diferente, 
pois o acompanhamento é, obrigatoria-
mente, constante. Assim, vamos visitar 
a obra muitas vezes e tentamos sempre 
cooperar da melhor forma possível com 
os arquitetos e com os técnicos de 

construção, o que nem sempre é fácil. 
Ainda no ano passado tivemos uma 
obra de referência em Lisboa, o que 
nos obrigou a investir muito tempo no 
seu correto acompanhamento. Em con-
traponto, o mercado europeu é mais in-
dependente. Além disso, os preços se-
rão sempre o maior fator de diferencia-
ção. Do nosso ponto de vista, em Portu-
gal, ainda se trabalha a um preço muito 
baixo, excessivamente económico. Ape-
sar disso, temos uma quota de merca-
do importante cá em Portugal, em al-
guns produtos específicos”.
Em termos de produção, e apesar do 
sucesso além-fronteiras, a SIB continua 

a investir em território nacional na con-
ceção maioritária de produtos tradicio-
nais, soluções que já são desenvolvi-
das há diversos anos: “Temos, essen-
cialmente, as argamassas para pavi-
mentos industriais como produto prefe-
rencial para o território português. Este 
é um produto com o qual trabalhamos 
há vários anos e será sempre uma im-
portante aposta para nós, uma vez que 
nos dá a estabilidade necessária para 
que possamos crescer noutras áreas”, 
assegura Bruno Ferreira, realçando que 
o crédito malparado está mais controla-
do, comparando com anos anteriores: 
“A crise obrigou-nos a selecionar clien-
tes e a criar novas regras. E depois, 
quando as empresas crescem, há sem-
pre um risco que somos obrigados a as-
sumir”.

Sibextreme e Sibecocrete: 
A aposta do futuro
A produção de inertes passa por diver-
sos sistemas de moagem até atingir a 
granulometria pretendida. Como tal, a 
empresa sediada em Leiria sempre te-
ve capacidade de produzir qualquer 
granulometria, de modo a satisfazer as 
exigências dos clientes mais exigentes. 
Além disso, mantendo o ADN da SIB ao 
longo dos últimos 45 anos, a inovação 
e a criação de novos produtos foi sem-
pre uma aposta forte da família ao lon-
go dos tempos. Tendo sempre em vista 
a procura e conquista de novos merca-

Júlia e Álvaro Ferreira
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dos, e nunca deixando de ignorar as 
questões ambientais que podem ser 
aprimoradas na área, a empresa come-
çou a desenvolver a criação de dois no-
vos produtos, que prometem revolucio-
nar o mercado dos pavimentos indus-
triais e decorativos: o Sibextreme e o Si-
becocrete. “A nova gama de soluções 
que temos desenvolvido tem sido vital 
para o nosso crescimento e graças a 
elas temos crescido muito no mercado 
externo. O Sibextreme é uma argamas-
sa formulada com cimentos especiais e 
aditivos, permitindo a execução de pa-
vimentos sem juntas e sem fissuras. É 
um produto que, claramente, se dife-
rencia de todos os outros que existem 
no mercado pelas altas resistências e 
pelo facto de não fissurar, o que não é 
habitual quando falamos de cimento. É 
claro que nasceram mais produtos as-
sociados a esta gama, mas o Sibextre-
me é diferenciador, o que faz com este 
seja o principal motivo de alavancagem 
do nosso crescimento”, revela Bruno 
Ferreira.
O empresário revela que existem mais 
vantagens neste produto que é tão par-
ticular no mercado: “Além de ser feito 
em casa, com os nossos produtos e 
com a nossa própria equipa, é também 
um produto muito apetecível para quem 
olha para a vertente ecológica. É um 
produto green, se lhe podemos chamar 
assim, porque há um controlo muito 
forte na operação dos componentes da 
sua formulação. É esta componente 
ecológica que explica os sucessos des-
te produto no mercado escandinavo. “O 
mercado nórdico é muito exigente a es-
se nível. Eles estão anos à frente em re-
lação aos restantes. E depois, além da 
questão do produto em si, os nossos 
parceiros dessa área da Europa traba-
lham muito com elementos naturais, 
como a madeira, o que faz com que tu-
do o que seja natural ou mineral seja 
algo que vai de encontro às expetativas 
dos nossos clientes. Assim, o nosso 
produto é o perfeito aliado para um 
mercado que procura a vertente sus-
tentável, estética, mas também a eco-
lógica”, promete o administrador.
No que diz respeito à argamassa Sibe-
cocrete, a SIB quis lançar para o merca-
do um produto que fosse viável para o 
exterior. “Nós tínhamos soluções tradi-
cionais para o espaço exterior. O Sibe-
cocrete foi um produto que foi lançado 
no ano passado e no qual também te-
mos apostado muito”. Com mais de 

300 mil euros de faturação já em 2019, 
unicamente com esta aposta, Bruno 
Ferreira define desta forma o conceito 
desta solução: “Esta é uma argamassa 
autonivelante que não necessita de 
tanta complexidade na sua aplicação. 
Além disso, possui uma baixa espessu-
ra e é de secagem rápida. É também 
transitável uma ou duas horas após  
aplicação. Além de também ser ecológi-
co, é o ideal para grandes superfícies. 
Temos estado, inclusive, em conversa-
ções com vários parceiros desse ramo. 
Assim, será expetável que surjam mais 
novidades brevemente”. 
Para poder acompanhar de forma segu-
ra e constante todo o processo de de-
senvolvimento e produção dos seus pro-
dutos, a SIB criou dois novos departa-
mentos considerados essenciais: Inves-

tigação & Desenvolvimento e Departa-
mento Técnico. “A criação destes novos 
produtos foi iniciada quase como uma 
brincadeira da nossa parte. Ouvíamos 
falar em produtos novos, em cimentos 
especiais e decidimos arriscar. O suces-
so foi tanto que agora temos um depar-
tamento especializado para esta área”. 
Estes novos departamentos também 
nos criaram algumas dificuldades, no-
meadamente a contratação de mão de 
obra especializada: “Tem sido difícil ge-
rirmos e adaptarmo-nos ao crescimento 
da procura por parte dos nossos clien-
tes. Aqui não se trata apenas da questão 
de recrutar pessoas novas, é necessário 
que estas tenham formação especializa-
da. Assim, temos que nos adaptar e, aci-
ma de tudo, de ter critérios para formar-
mos a pessoa certa”.

Com um investimento superior a um mi-
lhão e meio de euros nos últimos cinco 
anos e já com filiais na Polónia –  
SIBLAND Polska – e em França –  
SIB France, a SIB dispõe de uma capa-
cidade produtiva instalada superior a 
150 mil toneladas/ano de agregados e 
300 mil toneladas/ano de argamassas, 
Bruno Ferreira acredita que os próxi-
mos anos serão de expansão crescente 
por todo o mundo. Apesar disso, o  
empresário tem uma certeza: o nível  
de exigência terá sempre que estar  
ao máximo para que não haja surpre-
sas. “Nunca podemos considerar  
que as coisas estão bem por uma sim-
ples razão: falamos de produtos  
decorativos. No entanto, continuando 
com este padrão de qualidade que 
sempre definimos como prioritário, há 
muita margem de crescimento”, garan-
te Bruno Ferreira.
A verdade é que, de geração em gera-
ção, de idioma em idioma, a SIB não 
parece mostrar sinais de abrandamen-
to e promete revolucionar a indústria da 
pedra e do cimento nos próximos anos, 
desta vez com uma componente am-
biental que promete não deixar nin-
guém alheio. É caso para dizer que o ci-
mento não é o limite.  
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► Renato Ribeiro, neto do fundador, con-
ta hoje com uma equipa e com um vas-
to know-how em arquitetura e engenha-
ria, o que faz com que cada intervenção 
seja uma marca positiva no território e no 
meio ambiente. A exclusividade dos pro-
jetos Arquitop deve-se à semelhança en-
tre arquitetura e o perfil de cada cliente.
Renato Ribeiro foi, desde criança, influen-
ciado pela paixão do seu mentor. Após se 
ter licenciado e já com as bases necessá-
rias para “fazer dupla” com o seu avô, a 
Arquitop rapidamente ganhou uma di-
mensão inegável na região, com a con-
cretização de diversos projetos públicos 
e privados. “Sempre fomos uma empresa 
que trabalhou em função do cliente. As-
sim, não podemos estar agarrados a um 
só conceito. Quando trabalhamos com 
um cliente que não é final – para concur-
sos públicos ou obras para venda – apli-
camos mais o nosso cunho, mas a nossa 
satisfação passa, essencialmente, por 
vermos o nosso cliente com as suas ex-
petativas cumpridas”.
Percorrendo uma linha estética que abra-
ça o contemporâneo, Renato Ribeiro con-
ta com uma equipa composta por arqui-
tetos e engenheiros, para garantir uma 
resposta mais coerente e eficaz, permi-
tindo estabelecer uma relação única en-
tre o território e o meio ambiente. “Temos 
feito de tudo um pouco: desde a reabilita-
ção às construções novas, habitações 
particulares, blocos habitacionais, naves 
industriais, e espaços de comércio e ser-
viços.” E acrescentou: “A nossa localiza-
ção e proximidade com um tecido empre-
sarial forte, leva-nos a desenvolver muito 
trabalho para a indústria. Com projetos 
diversos já em curso quer nas áreas in-
dustriais, na reabilitação de edifícios dos 
centros históricos da Batalha, Leiria, Por-
to de Mós e na construção de empreendi-

mentos turísticos nas zonas litorais como 
Foz do Arelho, Óbidos ou S. Martinho do 
Porto. Renato Ribeiro acredita que o dis-
trito de Leiria pode estar a passar por um 
processo de transformação e desenvolvi-
mento, fruto também do trabalho desen-
volvido pelos respetivos autarcas locais.

“Apreciem o nosso património”
Após uma grave crise económica, Renato 
Ribeiro acredita que as razões para alar-
me já passaram. A procura e o turismo 
cresceram de forma inusitada nos últi-
mos anos, e o arquiteto vê na qualidade 
do nosso território o fator determinante 
para esse facto: “O mercado melhorou 
também porque, infelizmente, existiram 
alguns acontecimentos trágicos e mar-
cantes a nível mundial nos últimos anos 
e Portugal é, cada vez mais, visto como 
um local muito seguro e interessante, 
quer pelas pessoas, quer pelo próprio pa-
trimónio. Hoje, parte do turismo que vêm 
cá para nos visitar, acaba por querer ficar 
e viver por cá e é por isso que devemos 
continuar apostar, aproveitando o que de 
melhor tem o nosso território para ofere-
cer aos estrangeiros.”
Renato Ribeiro deixa uma sugestão: 
“Apreciem o nosso património. Por vezes 
temos que esquecer o paradigma de criar 
e construir, mas sim olhar primeiro para o 
que já temos e o que podemos melho-
rar”, conclui.  

Conheça-nos melhor em:
www.arquitop.pt

A Empresas+® visitou a Arquitop, uma das empresas de arquitetura 
com muita influência e projeção na zona Centro do país. Hoje, a 

empresa honra o legado e obra deixada pelo seu fundador, mestre 
Alfredo Neto Ribeiro, reconhecido professor detentor de um talento 

inigualável e em redor do Mosteiro de Santa Maria da Vitória que 
dedicou toda a sua vida à arquitetura e à arte de trabalhar a pedra, 

tendo em 1951, inaugurado o seu atelier de arquitetura.

Uma paixão de família
ARQUITOP
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realizámos um investimento 700 mil eu-
ros na aquisição de cerca de oito hecta-
res de terreno, em zona urbana da cida-
de. Ainda não decidimos qual será a sua 
finalidade, mas sabemos que é extrema-
mente importante ter uma reserva natu-
ral dentro da cidade. Está assente, inclu-
sive, que a única coisa que lá poderá 
existir são equipamentos. Este investi-
mento, com certeza, já não serei eu a 
concretizar, mas não nos podemos agar-
rar apenas ao hoje. Acho importante que 
o município tenha controlo de segurança 
nestas matérias”, confessa Pedro Ribei-
ro. Com spreads de empréstimo abaixo 
de 1%, e com maior abertura de relações 
com os bancos, o município também tem 
investido na remodelação de infraestru-
turas chave para a cidade, como as pisci-
nas municipais, que estão a sofrer uma 
remodelação no valor de um milhão de 
euros. “As piscinas têm mais de 20 anos 
de existência e agora, se tudo correr 
bem, estarão preparadas para servir os 
munícipes durante outros 20. Devemos 
estar sempre atentos e não permitir que 
as infraestruturas que são de todos não 
se degradem ou, depois, a sua recupera-
ção custará muito mais tempo e dinheiro 
ao erário público”. 

A delegação de competências
Com a criação de um crematório e com 
um posto de abastecimento elétrico já 
projetado para os próximos meses, Pe-
dro Ribeiro enfrenta agora o grande de-
safio da delegação de competências, de-
fendendo que os setores da saúde e da 
educação precisavam de um outro tipo 
de abordagem da parte da Administra-
ção Central e do Estado. “Estas são 
duas competências que trazem grande 
impacto nos municípios, pelo que é pre-

ciso interpretá-las bem antes de iniciar 
qualquer processo. Na educação, por 
exemplo, se aceitarmos a delegação de 
competências tal como ela está projeta-
da atualmente, teremos que abdicar de 
uma escola que está fora de Almeirim, e 
que há 35 anos não tem qualquer remo-
delação e não faremos tal coisa. Além 
disso, o dinheiro que nos querem trans-
ferir para isso não chega sequer para as-
segurar o funcionamento das estrutu-
ras”. No setor da saúde, as críticas man-
têm-se. “Eu estava disponível para acei-
tar as competências da saúde, mas já fiz 
as contas e há uma falta de verbas con-
siderável. Há uma série de gastos que o 
Estado não tem em conta, mas sem as 
quais as coisas não funcionam. Se eu 
não tiver um ar condicionado a funcio-
nar num hospital, obviamente que nem 
sequer considero a hipótese, são condi-
ções básicas e o Ministério da Saúde 
tem que olhar para estas questões. Este 
é um problema meramente financeiro, 
porque estamos mais do que disponí-
veis para abraçar e colaborar nestas 
questões com as várias entidades”, as-
sume Pedro Ribeiro.
Com apenas duas competências delega-
das pela Administração Central aceites 
– a da exploração de jogos e a do patri-
mónio imobiliário - e com o burburinho 
que se tem alastrado aos vários conce-
lhos do país, Pedro Ribeiro vê esta situa-
ção como o resultado da falta de infor-
mação, o que tem causado confusão, 

não só nos eleitores, mas também nos 
próprios responsáveis pelos municípios. 
“As nove competências que foram dele-
gadas não são consideradas fundamen-
tais para o nosso município. Estamos a 
falar de competências que implicam al-
guma logística, outras algum investi-
mento e de algumas que nem sequer se 
aplicam a esta cidade, como as praias. 
Mas, acima de tudo, creio que há falta 
de informação e, em muitos casos, os 
próprios serviços da Administração Cen-
tral têm que saber o que nos responder. 
Até lá, iremos optar por uma postura 
mais preventiva, até para evitarmos sur-
presas desagradáveis no futuro”.
Neste momento, o executivo aceitou ape-
nas duas competências e optou por recu-
sar as outras sete. Pedro Ribeiro explica o 
porquê algumas dessas recusas: “As 
praias rejeitamos porque não faz qual-
quer sentido no nosso município, por ra-
zões óbvias. Na questão das vias de co-
municação, neste momento, temos um 
protocolo que está a ser acertado com as 
Estradas de Portugal, pelo que não faz 
sentido estar a mudar novamente o traje-
to. No caso do estacionamento, trata-se 
de uma questão de escala. Há elementos 
que não devem ser isolados em cada mu-
nicípio, mas sim interpretados como um 
todo. Caso delegássemos as receitas ao 
nível da comunidade intermunicipal, po-
deríamos criar muito mais facilmente ou-
tras políticas de mobilidade, uma vez que 
estamos a falar de centenas de milhares 

de euros. Enquanto isso, os valores que 
apresentaram para esta questão, repre-
sentam cerca de 30 mil euros e este valor 
não é suficiente para grandes políticas de 
mobilidade. Defendo que uma série de 
questões administrativas que não fazem 
sentido estarem numa só câmara. Se fa-
larmos neste caso, de uma receita que 
provém de multas aos cidadãos em espa-
ços públicos, nós não queremos que esta 
incorpore os nossos orçamentos, defen-
demos que esta possa ser investidas, em 
conjunto, em políticas de mobilidade es-
truturadas e agregadoras”. 
A questão da delegação de competên-
cias terá que estar concluída em 2021, 
ano em que os municípios assumirão 
obrigatoriamente a gestão de todos es-
tes setores. Até lá, Pedro Ribeiro conti-
nua a assumir-se como um regionalista 
convicto. “Defendo que o caminho certo 
a percorrer é esse, ainda que a descen-
tralização seja de uma forma ou de ou-
tra, faz todo o sentido! Apesar disso, jul-
go que a regionalização seria o processo 
que mais-valias traria a todo o território. 
Durante toda a minha vida fui um defen-
sor das regiões e, olhando para Portu-
gal, acredito que o que faz mais sentido 
é a existência de sete regiões. Eu acho 
que mais de 20, como alguns acreditam, 
seria um exagero. Além do mais, acredi-
to veementemente que é necessário ha-
ver alguém eleito pelas pessoas, para 
tomar determinado tipo de medidas a ní-
vel intermédio, a nível inter-regional. Es-
se facto seria outra importante mais-va-
lia”, conclui Pedro Ribeiro. 
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“DURANTE TODA A MINHA VIDA FUI UM DEFENSOR 
DAS REGIÕES E, OLHANDO PARA PORTUGAL, 
ACREDITO QUE O QUE FAZ MAIS SENTIDO É A 
EXISTÊNCIA DE SETE REGIÕES”



► Fundada em 1955, a Sagilda tem agora 
uma nova administração e novos desafios 
para enfrentar. António Lopes Pereira, no-
vo responsável pela empresa, realça que 
a Sagilda tem produtos de referência, mas 
que se perdeu “a noção do valor que ti-
nha. No passado eram praticados preços 
muito baixos e isso criou dúvidas em 
quem compra”. Apesar disso, os produtos 
de higiene pessoal fabricados pela empre-
sa conquistaram um lugar muito especial 
na memória e no quotidiano dos portugue-
ses. “O nosso grande desafio, neste mo-

mento, é percebermos o que é que o mer-
cado quer, que rumo devemos tomar e 
que soluções os nossos clientes querem 
que apresentemos. Não está a ser fácil, 
mas acredito que vamos conseguir e que 
vamos dar resposta a estes desafios, 
mantendo a qualidade, ao mesmo tempo 
que descemos os nossos custos de produ-
ção. Este será o nosso estímulo”, assegu-
ra o empresário.
Composta por uma equipa de 22 profissio-
nais altamente qualificados e com uma fa-
turação de cerca de 700 mil euros, em 

2018, a Sagilda debateu-se com alguns 
problemas no passado. “A faturação está 
abaixo do que pretendemos. O grupo, para 
ter sucesso e continuar a ser uma referên-
cia no mercado, tem que faturar, anual-
mente, cerca de um milhão e meio de eu-
ros”. Assim, atualmente, com uma aposta 
no mercado da qualidade, a preços com-
petitivos, a empresa conseguiu uma série 
de contratos com os maiores hipermerca-
dos nacionais que vão comercializar as so-
luções Sagilda. Esta melhoria nos proces-
sos produtivos também significou obras 
de melhoria na unidade fabril, “mas estas 
eram um imperativo. Com estas mudan-
ças acredito que este ano já conseguire-
mos atingir um volume de faturação de 
um milhão e trezentos ou quinhentos mil 
euros, o que nos deixará muito satisfei-
tos”, reitera o empresário.
Hoje em dia, a empresa está completa-
mente dedicada ao mercado nacional. In-
ternacionalmente, a presença da Sagilda, 
nomeadamente no mercado angolano, 
atravessa um período menos positivo, 
mercê a crise que este país atravessa. 
Além disso, António Lopes Pereira advoga 
que a concorrência também se tem feito 
sentir, “sendo que esta está focada ape-
nas no preço, em detrimento da qualida-
de. Contudo, a verdade é que um cliente 
menos informado acaba, muitas vezes, 

por optar por um produto mais barato, 
desconhecendo o facto da qualidade ser 
completamente distinta”. Apesar de todas 
as dificuldades, o empresário olha para o 
mercado com otimismo. “Este é dominado 
por grandes multinacionais. Apesar disso, 
este é também um mercado com um ele-
vado potencial de crescimento, na ordem 
dos dois dígitos, o que é assinalável”.

Sucesso de vendas
Hoje, a Sagilda é a única fábrica nacional 
com capacidade para produzir massa pa-
ra sabonetes e uma das poucas a nível eu-
ropeu que possui esta tecnologia. Deste 
modo, todos os artigos produzidos na em-
presa das Caldas da Rainha assumem al-
tos padrões de qualidade, o que lhes con-
fere um sucesso de vendas no mercado. 
Entre as soluções produzidas vale a pena 
destacar os sabonetes de toilette, incluin-
do de glicerina e líquidos, champôs, deso-
dorizantes corporais, leites e cremes de 
beleza. Por sua vez, a Foz Cosméticos foi 
criada para desenvolver a distribuição e 
comercialização das várias marcas e pro-
dutos produzidos pela Sagilda, o que faz 
com que esta empresa seja responsável 
por estabelecer a ponte entre os diversos 
clientes, divididos entre as grandes ca-
deias de distribuição, supermercados e 
milhares de clientes anónimos que não 

Os produtos Sagilda fazem parte das memórias de muitos 
portugueses. Seja pelos seus sabonetes de glicerina, 

desodorizantes em stick de vidro ou até pelo champô da marca 
Foz, os artigos fabricados por esta empresa de referência das 

Caldas da Rainha conquistaram avós e netos durante gerações.  
Com produtos repletos de qualidade, a Sagilda ruma agora em 

direção a um futuro promissor.

O melhor para 
a sua pele e cabelo

SAGILDA – FOZ COSMÉTICOS
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“O NOSSO GRANDE DESAFIO, NESTE MOMENTO,  
É PERCEBERMOS O QUE É QUE O MERCADO  
QUER, QUE RUMO DEVEMOS TOMAR  
E QUE SOLUÇÕES OS NOSSOS CLIENTES QUEREM  
QUE APRESENTEMOS”

Frederico Pereira Sara Felizardo



abrem mão destes produtos carregados 
de memórias.
Liderada por António Lopes Pereira, a em-
presa prepara-se agora para aumentar a 
produção, modernizar a imagem dos pro-
dutos, aumentar os postos de trabalho e 
dinamizar as vendas, enquanto que a mar-

ca Foz Cosméticos será redirecionada pa-
ra o mercado premium ou seja, uma mar-
ca de topo. Assim, potenciar o produto e a 
sua qualidade é apenas uma parte do pla-
no que a nova administração está a imple-
mentar para revitalizar a empresa. Em cur-
so está também o processo de certifica-

ção da qualidade ISO 9001. Além disso, o 
empresário advoga que a Sagilda procura 
trabalhar com matérias-primas naturais e 
sustentáveis. “Substituímos os produtos 
animais, como o sebo, por óleos vegetais 
de origem sustentável. Também utiliza-
mos produtos como o azeite e a cera de 

abelha. Além disso, diminuímos o uso do 
plástico, optando pela solução dos sticks 
de vidro, enquanto que as nossas embala-
gens são em cartolina”, refere o empresá-
rio, que complementa, “de assinalar que 
os nossos sabonetes têm excelentes pro-
priedades. Além da glicerina, que é uma 
substância hidratante, temos relatos de 
consumidores, que foram comprovados 
por análises na FFUL, do seu efeito bacte-
ricida e fungicida”, revela António Lopes 
Pereira. Assim, a utilização de matérias-
-primas de excelência, naturais e susten-
táveis, resulta em produtos dermatologi-
camente testados e de qualidade sublime 
para qualquer tipo de pele.
Hoje, ultrapassadas as tormentas, o futu-
ro revela-se auspicioso para esta empresa 
recheada de tradição. “Já foi realizado o 
investimento de mais de meio milhão de 
euros, contudo a empresa ainda não está 
estabilizada pelo que será necessária a in-
jeção de mais meio milhão. Seja como for 
estamos confiantes de qua a Sagilda con-
tinuará a fazer parte da vida dos portugue-
ses e a marcar as diversas gerações”, con-
clui António Lopes Pereira.  
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“Quero publicamente deixar  
uma mensagem muito especial  
de agradecimento à Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha,  
na figura do seu presidente e  
vice-presidente, pessoas que 
sempre se têm mostrado 
disponíveis para nos ajudar e 
a quem estamos muito gratos. 
E a ajuda, muitas vezes, pode 
surgir nas coisas mais simples. 
Fomos convidados pela Câmara 
para desenvolver conjuntamente 
um projeto que tem por base a 
utilização das águas termais das 
Caldas da Rainha nos nossos 
produtos cosméticos. Estamos 
empenhados em avançar com esta 
oportunidade que dará origem 
a um produto com ainda mais 
qualidade. 



► “Quem criou esta empresa foi a mi-
nha mãe. Se este projeto existe e se 
tem sucesso a ela se deve”. Foi assim 
que Rodney Duarte, gestor comercial 
da F.S. Confecções, iniciou a entrevista 
concedida à Empresas+®. Fátima  
Gabriel, fundadora e administradora da 
empresa com o seu marido José San-
tos, começou a sua carreira profissional 
no Canadá, há mais de 30 anos. Quan-
do regressou a Portugal, o primeiro obs-
táculo foi adaptar-se a uma nova reali-
dade: “Vim para Portugal trabalhar co-
mo agente têxtil. Eram estas as oportu-
nidades que existiam na altura. Além 
disso, como existia muito trabalho em 
Portugal na área, as empresas davam-
-se ao luxo de ter atrasos de meses nas 
produções, sem que se criassem gran-
des alarmismos. Os processos eram 
lentos. A realidade que encontrei não 
foi de todo a realidade a que estava ha-
bituada”, confessa a empresária. Assim 
colocando em prática o ditado de que 
“para grandes males grandes remé-
dios”, Fátima Gabriel não fez por me-
nos. Apostando na sua vasta experiên-
cia profissional, carteira de clientes, e 
já acostumada a grandes provas de co-
ragem, optou, em 1993, por criar a sua 
própria confeção. 
Não obstante as dificuldades, à entrada 
do novo milénio, a F.S. Confecções já 
realizava produções para nomes como a 
Disney ou o El Corte Inglês, que permitiu 
à empresa mostrar, com firmeza, a sua 

presença fora do território português. 
Nesse mesmo período, a indústria têxtil 
também sofreu algumas transforma-
ções devido à proximidade de relações 
entre a Europa e a Ásia, “o que fez com 
que muitas empresas tenham desloca-
do a sua produção, o que nos prejudi-
cou”, afirma Rodney Duarte. Contudo, 
mais uma vez, as adversidades trouxe-
ram oportunidades e, 25 anos depois, a 
F.S. Confecções não só se mantém no 
mercado, como criou uma nova marca, 
em 2010, a FS Baby. “Sempre participá-
mos em muitas feiras por todo o mundo, 
e eram muitos aqueles que nos questio-
navam sobre o facto de não termos uma 
marca própria. Os pedidos foram tantos 
que decidimos arriscar”, completa. 
Atualmente, a empresa possui uma li-
nha própria de roupa para bebés, dos 
zero aos 36 meses e, para isso, conta 
com a ajuda de uma equipa composta 
por 25 pessoas.
Fátima Gabriel conta agora com a ajuda 
do filho Rodney Duarte na gestão da F.S. 
Confecções. O jovem gestor comercial, 

A F.S. Confecções é uma 
empresa especializada no 

fabrico de roupa para 
bebés, mas a verdade é 

que as dores de 
crescimento não têm sido 

obstáculo para que esta 
chegue a objetivos 

maiores. Nos últimos 
anos, a empresa quis subir 

a fasquia e, assim, criou 
uma marca que lhes 

permitiu responder a tanta 
procura: a FS Baby.

Um “bebé” que já é adulto
F.S. CONFECÇÕES

Diane Duarte, Marc Duarte, Fátima Gabriel e Rodney Duarte

22

Diane Duarte, Marc Duarte, Fátima Gabriel e Rodney Duarte

José Santos e Fátima Gabriel

“SEMPRE PARTICIPÁMOS EM MUITAS FEIRAS POR 
TODO O MUNDO, E ERAM MUITOS AQUELES QUE NOS 
QUESTIONAVAM SOBRE O FACTO DE NÃO TERMOS 
UMA MARCA PRÓPRIA. OS PEDIDOS FORAM TANTOS 
QUE DECIDIMOS ARRISCAR”



há cerca de oito anos, decidiu dar o seu 
contributo à empresa e colocar a sua 
formação ao serviço de uma empresa 
familiar que há muito acreditava que po-
dia dar o salto. “A empresa precisava de 
sangue novo, de ajuda. Precisávamos de 
modernizar a nossa imagem. Até à mi-
nha entrada na empresa, a minha mãe e 
a minha irmã [Diane Duarte] tinham si-
do o único motor da empresa. A partir do 
momento em que cheguei, começámos 
a desenvolver o conceito da marca pró-
pria, sendo que esta, de certa forma, 
acabou por ser uma extensão a todos as 
parcerias que já tínhamos no estrangei-
ro”, explica o gestor comercial. Com uma 
linha de alta qualidade, fabricada com 
tecidos de excelência, a FS Baby produz 
duas coleções diferentes por ano: Pri-
mavera/Verão e Outono/Inverno. De res-
salvar que cada coleção tem uma média 
de 200 modelos cada.
Atualmente, o crescimento da F.S. Con-
fecções deve-se, em grande parte, à 
enorme procura no mercado externo. A 
empresa apresenta hoje uma carteira 
de clientes oriunda de várias partes do 

mundo, como França, Grécia, Espanha, 
Rússia ou Emirados Árabes Unidos. 
Apesar disso, Fátima Gabriel não abdica 
dos seus clientes em território nacional, 
tendo mais recentemente «recrutado» 
um dos seus filhos, Marc Duarte, como 
gestor comercial para o mercado em 
Portugal. A experiência e o know-how do 
mesmo significou também a exploração 
de novas soluções, inclusive batendo às 
portas mais improváveis, mesmo as 
do... futebol. “Iremos continuar a produ-
zir sempre em modo private label, por-
que é extremamente importante que 
continuemos atentos ao mercado e às 
suas exigências. Continuamos tão  
presentes que, em Portugal, existe um 
grande mercado para o merchandising 
dos clubes de futebol, o que faz com 
que hoje produzamos para os três gran-
des clubes de futebol de Portugal”, con-
clui a empresária. A verdade é que, seja 
para fora ou para dentro de portas, a 
F.S. Confecções parece disposta a expo-
nenciar um trajeto cada vez mais amplo 
no mercado, apostando sempre na qua-
lidade das suas soluções.  

23

“IREMOS CONTINUAR A PRODUZIR SEMPRE EM 
MODO PRIVATE LABEL, PORQUE É EXTREMAMENTE 
IMPORTANTE QUE CONTINUEMOS ATENTOS AO 
MERCADO E ÀS SUAS EXIGÊNCIAS”



► Em entrevista ao Empresas+®, Maria 
do Carmo Martins, presidente da Coope-
rativa Agrícola de Alcobaça, explica o tra-
jeto incontornável e histórico desta Coo-
perativa, hoje uma referência em todo o 
país, mas que já ultrapassou grandes 
desafios. Com uma estrutura que che-
gou a ter cerca de 15 mil associados e 
dezenas de postos de venda, a Coopera-
tiva sofreu um duro revés na entrada do 
novo milénio, mercê a crise económica 
vivida, com a venda de todo o seu patri-
mónio. Anos mais tarde, através de mui-
to esforço e cautela – até para não repe-
tir cenários do passado – a Cooperativa 
reergueu-se e, hoje, apresenta-se total-
mente reestruturada. 
Com uma vasta experiência em todo o 
território de língua portuguesa pelo 
mundo, Maria do Carmo Martins, que 
assumiu a herança de Manuel Pimentel 
Castelhano em 2018, explica o ponto de 
situação da atual cooperativa relativa-
mente ao seu coração: os associados. 
“Estamos a falar de uma das cooperati-
vas mais antigas do país, e uma das que 
tem um maior número de associados, 
daí que sempre tenha sido sempre uma 
referência, não só na região, mas tam-
bém no país, até como exemplo para ou-
tras regiões”. Hoje, a Cooperativa tem 
2500 associados ativos, ainda que a 
sua atividade acabe por abranger o do-
bro desse número.
Em termos de áreas de negócio, a Coope-
rativa continua a deter a loja Coop, que 
funciona como estabelecimento de apoio 
ao agricultor. “É a solução que nos dá 
maior retorno financeiro”. A Cooperativa 
detém ainda um vasto conjunto de equi-

pamentos de auxílio à normal atividade 
agrícola, como um posto de abasteci-
mento de combustíveis e um departa-
mento de apoio técnico aos produtores, 
que inclui igualmente uma loja de produ-
tos fitofarmacêuticos. De acordo com Ma-
ria do Carmo Martins, este balcão funcio-
na de forma independente do apoio téc-
nico prestado no campo diretamente ao 
produtor. “Orgulhamo-nos destes dois se-
tores terem alguma independência entre 
si.  Não queremos que o produtor sinta 
que, por ter apoio técnico, é obrigado a 
consumir os nossos produtos, quando 
não é assim. Nós gostamos de dar essa 
liberdade ao produtor e gostamos de 
marcar a diferença”. Por fim, a Cooperati-
va detém a Granja de Cister, projeto que 
tem o objetivo de promover e divulgar a 
agricultura da região e os seus produtos, 
projetando a sua qualidade e excelência. 
Esta iniciativa funciona num grande 
showroom onde se reúnem, num único 
espaço, os melhores produtos agrícolas e 
onde se promove as suas técnicas de 
produção, além da relação de harmonia 
que as unidades produtivas têm com o 
meio ambiente e a integração na nature-
za, “o que é um desafio extremamente 
aliciante para todos nós”, confessa Maria 
do Carmo Martins. 

Qualidade portuguesa
Com uma faturação a rondar os quatro 
milhões e meio de euros, Maria do Carmo 
Martins descreve como atípico o ano de 
2018. “Foi diferente do habitual, já que 
foi um ano marcado por chuvas na época 
da floração, o que foi ótimo, pois vínha-
mos de um período de dois anos de seca,  

A Cooperativa Agrícola de Alcobaça foi fundada em 1932, 
tornando-se, invariavelmente, numa das mais antigas do 

país. Quase um século depois, e após inúmeras mudanças, 
desafios e batalhas travadas, atualmente a Cooperativa 

apresenta-se recuperada, com força, com garantias de 
sustentabilidade para o futuro e, claro, sempre de porta 

aberta para todos os seus cooperantes.

Com a porta aberta 
para os associados

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ALCOBAÇA

Maria do Carmo Martins
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Depois de múltiplas experiências profissionais gratificantes e desafiantes de elevada 
exigência, Maria do Carmo Martins chegou à presidência da Cooperativa Agrícola de 
Alcobaça. Hoje, a engenheira agrónoma deixa uma mensagem de reconhecimento 
e de agradecimento ao presidente antecessor da Cooperativa, Manuel Pimentel 
Castelhano: “Há uns anos atrás, ainda estávamos em processo de reestruturação, 
e o Dr. Castelhano teve um papel fundamental na história desta Cooperativa. Foi 
ele que conseguiu recuperar o prestígio que esta tinha no tecido industrial e social 
de Alcobaça. Foi também com ele que, há quatro anos, ingressei na Direção da 
Cooperativa como vogal, daí que tenha sido uma honra ser indicada para lhe suceder 
na presidência desta grande instituição”.



mas afetou as áreas do negócio. Contu-
do, estar neste ramo obriga-nos a depen-
der de fatores externos que não conse-
guimos controlar. A verdade é que a agri-
cultura sempre foi um amortecedor da 
economia. Ou seja, quando temos um 
grande crescimento económico em ter-
mos globais, o sector agrícola perde va-
lor. Quando há uma recessão ou um pe-
ríodo de crise, o sector ganha valor. É um 
«contraciclo» que faz parte do processo”. 
Maria do Carmo Martins defende que Por-
tugal tem um microclima dos mais singu-
lares em todo o mundo, o que permite o 
cultivo de frutos de excelência. “A nossa 
fruta tem uma brisa, um aroma, uma cor 
que em outros locais do mundo não con-
seguimos encontrar. Basta vermos a quali-
dade da nossa para rocha, maçã ou frutos 
vermelhos. Se não conseguimos competir 
em quantidade, temos de competir na 
qualidade. E isso é algo que temos. Assim, 
temos que investir na diferenciação dos 
nossos produtos e há espaço para conti-
nuar a trabalhar nesse sentido e a marca 
Portugal tem que se impor no mercado”. A 
engenheira agrónoma não esquece a ino-

vação e os avanços tecnológicos. “Temos 
que estar atentos e inovar nos nossos pro-
dutos, ao mesmo tempo que nos mante-
mos atualizados quanto às novas tecnolo-
gias. A agricultura tem que ser vista, cada 
vez mais, como um setor essencialmente 
tecnológico amigo do ambiente, pelo que 
o grande desafio passa por tentarmos per-
ceber constantemente que respostas con-
seguimos arranjar para corresponder às 
necessidades dos nossos clientes”.
Para finalizar, Maria do Carmo Martins 
deixa uma mensagem a todos os seus as-
sociados: “Quero que todos os nossos as-
sociados percebam que esta Cooperativa 
pertence-lhes. Sem eles, isto perde o seu 
sentido. É verdade que esta é uma dire-
ção jovem, todos estreantes nestas «an-
danças», e compreendo que alguns dos 
nossos associados possam não se identi-
ficar connosco, mas deixo o mote: as nos-
sas portas estão sempre abertas. Ve-
nham cá, critiquem, façam perguntas, 
mas venham. Colaborem connosco. O 
nosso maior objetivo para o futuro será, 
sem dúvida, aproximar esta casa a todos 
os associados”. 
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“A NOSSA FRUTA TEM UMA BRISA, UM AROMA,  
UMA COR QUE EM OUTROS LOCAIS DO MUNDO  
NÃO CONSEGUIMOS ENCONTRAR. BASTA VERMOS  
A QUALIDADE DA NOSSA PERA ROCHA, MAÇÃ  
OU FRUTOS VERMELHOS. SE NÃO CONSEGUIMOS 
COMPETIR EM QUANTIDADE, TEMOS DE COMPETIR 
NA QUALIDADE”



► Sendo uma empresa de referência 
com mais de dez anos de existência, 
mas com muitos mais de experiência, a 
FRS Compressores vai-se tornando, ca-
da vez mais, uma empresa de referência 
na área da instalação e comercialização 
de equipamentos e acessórios de ar 
comprimido. Situada em Marinha Gran-
de distrito de Leiria, Fernando Sousa 
criou a empresa em 2008 – depois de 
toda uma carreira passada na área in-
dustrial – conseguindo, poucos anos de-
pois, faturações anuais a rondar os 300 
mil euros. Hoje, em 2019, já ronda o 
meio milhão. É com estes dados que a 
FRS Compressores vai mostrando, 
anualmente, que é possível crescer sem 
ceder aos “novos ares” do mundo em-

presarial. Com um grupo coeso, de ape-
nas cinco colaboradores, já preparado 
para as próximas gerações, Fernando 
Sousa revela um natural orgulho e rego-
zijo quando se refere e explica o desen-
volvimento obtido nos últimos anos: 
“Acima de tudo, creio que estamos mais 
independentes. Havia muitos gastos 
exorbitantes em serviços recorrentes, 
mas, quando fizemos as contas, come-
çámos a perceber que compensava mui-
to mais enriquecer o nosso grupo, do 
que gastar o nosso dinheiro a pagar ser-
viços a terceiros. E foi isso que fizemos”.
Em relação à concorrência no mercado, 
o empresário refere que esta é, por nor-
ma, muito centralizada no Grande Porto 
e Lisboa. “A concorrência, sinceramen-
te, passa-me ao lado! Sei que ela existe, 
mas quem é servido por nós, sempre de-
sejou ser servido por nós outra vez. E is-

so a mim, mais do que qualquer outra 
coisa, enche-me o ego”. Já o mercado, 
segundo o empresário, ressentiu-se da 
crise económica e as consequências 
disso foram notórias. “Em termos de cré-
dito, está um pouco difícil. Há dívidas 
que têm demorado a ser liquidadas. Já 
perdemos algum dinheiro com clientes 
nossos. Mas lá está, também foram es-

sas dificuldades que nos fizeram olhar 
para outros mercados que provavelmen-
te de outra forma não apostaríamos.” 
Apesar da empresa da Marinha Grande 
possuir um espaço físico que engloba 
duas lojas com venda de compressores 
e respetivos acessórios, o trabalho e a 
essência da empresa são concretizados, 
essencialmente, no terreno. Com um co-

Assistência, serviço e satisfação. É sobre estes três pilares que a 
FRS Compressores vai cimentando o seu trajeto no mercado, 
sendo cada vez mais um nome a ter em conta na instalação e 

comercialização de equipamentos de ar comprimido. Mais do que 
os números, mais do que as máquinas, Fernando Sousa, fundador 

da empresa da Marinha Grande criada em 2008, ainda acredita 
numa verdade antiga: a satisfação dos clientes.

Novos Ares, 
Velhos Costumes

FRS COMPRESSORES
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Cristiana Faria, Fernando Sousa e Ricardo Ferreira



nhecimento total de todas as máquinas 
que dispõe, a FRS Compressores asse-
gura também, já há vários anos, um ser-
viço de assistência de 24 horas, devido 
à importância extrema que estes apare-
lhos têm em diversas zonas industriais. 
Com um serviço de assistência comple-
to, onde se instala e mantem toda a ins-
talação de ar comprimido desde o com-
pressor até ao posto do utilizador, Fer-
nando Sousa deposita fortes convicções 
no conceito do atendimento, e no efeito 
que este tem no cliente: “Não fornece-
mos o compressor ou o equipamento e 
depois abandonamos o cliente. Não gos-
tamos disso. Nós estamos sempre lá. 
Fazemos a assistência e o serviço com-
pleto, a chamada solução chave na mão. 
Só terminamos o serviço quando o clien-
te está, efetivamente, satisfeito e prepa-
rado para usar o equipamento.” O em-
presário acrescenta ainda: “Quando ve-
jo publicidades de empresas enormes 
de compressores, em Espanha por 
exemplo, com taxas de satisfação de 
50% ou 60% fico incrédulo. Como é que 
uma empresa com uma dimensão da-

quelas não consegue deixar todos os 
seus clientes satisfeitos?” 
Considerada hoje uma empresa de refe-
rência no setor, a FRS Compressores co-
mercializa e instala todo o tipo de equi-
pamentos e componentes que englo-
bam uma instalação de ar comprimido. 
Além disso, a empresa da Marinha Gran-

de trabalha em exclusivo com as mais 
reconhecidas marcas mundiais neste 
setor, o que garante um trabalho, segu-
ro, fiável e de grande qualidade. Com 
produtos usados em muitos setores de 
atividade empresarial e industrial, a FRS 
Compressores, até pela sua reputação, 
vai ganhando extrema importância no 
mercado nacional. Fernando Sousa re-
lembra que o ar comprimido é, funda-
mentalmente, ar natural que o compres-
sor vai armazenando num reservatório 
subindo a sua pressão.
“A verdade é que este tem-se tornado, 
cada vez mais, num elemento essencial, 
nas áreas industriais, mas também nas 
mais diversas áreas e equipamentos 

móveis.  Hoje em dia, 10% de todo o con-
sumo industrial de eletricidade na Euro-
pa é usado para produzir ar comprimi-
do”, assegura o empresário.
Ver o negócio crescer sustentadamente 
entusiasma Fernando Sousa, mas há al-
go mais que o faz sorrir para o futuro: o 
neto, Ricardo Ferreira, que prossegue es-
tudos na área da mecânica e engenharia, 
e que já detém um papel importante na 
empresa. “tendo já visitado vários países 
da Europa em estudos e formações da 
área, fizemo-lo conhecer as pessoas, os 
fabricantes, os fornecedores. Mais do 
que conhecer as máquinas, é importan-
tíssimo conhecer as pessoas com quem 
se trabalha, seja em que área for. Ele es-
tá no caminho certo.” Assim, vista hoje 
como uma empresa exemplar no setor, a 
FRS Compressores, no seu percurso, sou-
be ultrapassar a crise económica da me-
lhor forma: encontrando alternativas pa-
ra o futuro. No entanto, Fernando Sousa 
continuará a assegurar, de forma tão se-
gura como o ar que respira, que a sua 
empresa servirá, da melhor forma possí-
vel, quem a procura. 
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“NÃO FORNECEMOS 
O COMPRESSOR OU 
O EQUIPAMENTO 
E DEPOIS 
ABANDONAMOS 
O CLIENTE. NÃO 
GOSTAMOS DISSO. 
NÓS ESTAMOS 
SEMPRE LÁ. FAZEMOS 
A ASSISTÊNCIA E O 
SERVIÇO COMPLETO, 
A CHAMADA SOLUÇÃO 
CHAVE NA MÃO”



► Dedicada ao setor das estruturas, co-
berturas, revestimentos, construção civil, 
demolição de edifícios e aluguer de equi-
pamentos, a Coberfer é um sinónimo de 
qualidade a preços competitivos, sendo 
que a empresa está preparada para res-
ponder de forma positiva a qualquer de-
safio lançado pelos seus clientes. Com 
ética, profissionalismo e através de uma 
gestão organizada e dinâmica, a empre-
sa conta com uma equipa de 55 profis-
sionais altamente qualificados para aten-
der a todas as necessidades dos seus 
clientes, o que fez com que se tenha tor-
nado uma referência na região e no setor. 
“O nosso crescimento tem sido sustenta-
do através da criação de parcerias com 
várias empresas. Apesar disso, o cami-
nho não tem sido fácil e temos que reali-
zar as nossas apostas de forma informa-
da e sustentada, com o menor risco pos-
sível”, salienta José Febra.
Com um volume de faturação de sete mi-
lhões de euros, em 2018, a empresa tra-
balha em exclusivo com o mercado nacio-
nal e está a apostar na diversificação de 
soluções que oferece aos seus clientes, 
assim como na satisfação das necessida-
des de nichos de mercado. “Este ano va-
mos investir numa nova linha de produ-
ção de perfis, chapas e remates, além de 
uma pequena metalomecânica, o que fa-
rá com que, por um lado, não tenhamos 
que adquirir esses produtos fora e, por 
outro, revender os excedentes que possa-
mos ter”, revela o empresário. 
Quanto ao estado atual do mercado, as 
expetativas para 2019 são as melhores, 
contudo José Febra revela já algumas re-

servas em relação a 2020. “Sinto que o 
setor da construção civil poderá estagnar 
novamente, o que significará uma nova 
crise no setor. É este receio que me leva 
a diversificar ainda mais a área da atua-
ção da empresa, no sentido de mitigar os 
prejuízos que uma possível crise na cons-
trução civil poderá trazer”. 

Os desafios do fibrocimento
A Coberfer é uma empresa especializada 
na remoção de fibrocimento, também co-
nhecido como produto contendo amian-
to. Em relação a este setor de negócio, 
José Febra advoga que “as obras estão 
longe de serem adjudicadas e realizadas 
à velocidade que deviam tendo em conta 
o perigo da substância em causa. Se nem 
os edifícios públicos foram todos inter-
vencionados, o que dizer de empresas e 
privados? Penso que serão necessários 
muitos mais anos, para que consigamos 
eliminar o amianto no nosso país”. 
Para o empresário, outro problema do se-
tor é a legislação em vigor que determina 
que as empresas, apesar de terem capa-
cidade técnica, têm que provar ao ACT 
obra a obra, que detêm os equipamentos 
necessários para a realização de um tra-
balho de qualidade e em segurança, que 
a equipa de trabalho tem formação espe-
cializada na área, que existe uma parce-
ria com uma empresa de transportes 
também habilitada a laborar nesta área e 
que os materiais removidos são deposita-
dos num aterro certificado para esse efei-
to. Contudo, nenhuma delas consegue a 
certificação. “Temos que ter a autoriza-
ção do ACT sempre que realizamos uma 

obra. A burocracia e tempo de espera di-
ficultam o nosso trabalho”. José Febra 
“recomenda” que Portugal adote o mes-
mo modo de funcionamento de outros 
países europeus, onde uma empresa, 
uma vez certificada pode realizar qual-
quer obra, porque cumpre os requisitos 
exigidos. Além disso, o empresário reitera 
que esta situação também leva à concor-
rência desleal e à penalização das em-
presas portuguesas na internacionaliza-
ção: “A falta de uma verdadeira certifica-
ção impede a nossa candidatura a obras 
no estrangeiro. Empresas espanholas 
realizam remoções de amianto em Lis-
boa, e empresas portuguesas, com as 
mesmas condições, não podem fazer o 
mesmo em nenhuma cidade espanhola. 
Certificação no setor precisa-se e esta-
mos a trabalhar nesse sentido em parcei-
ra com AEPRA [Associação Empresas 
Portuguesas de Remoção de Amianto[, 
uma associação da qual fazemos parte”. 
Quanto ao futuro, José Febra revela que, 
provavelmente, vai avançar com a inter-
nacionalização da empresa, quando o se-
tor da construção civil estagnar de novo 
no nosso país. “Espero enganar-me e que 
os anos que aí vêm que sejam de estabi-
lidades para as empresas portuguesas, 
mas será muito complicado, assim esta-
mos já preparados para avançar para o 
estrangeiro sem qualquer tipo de cons-
trangimentos. A nossa aposta será, pro-
vavelmente, França, país com grandes 
necessidades no nosso setor de ativida-
de. Estou confiante que seremos capazes 
de dar a mesma resposta de qualidade 
que temos em Portugal”, conclui.  

A laborar no setor das estruturas, coberturas, revestimentos, construção civil, demolição de 
edifícios e aluguer de equipamentos, a Coberfer é, hoje em dia, uma referência no mercado na 

remoção de fibrocimento. Com uma posição consolidada no mercado nacional, a empresa prevê 
apostar no mercado francês e iniciar o processo de internacionalização. Apesar disso,  

José Febra, administrador da Coberfer, relembra que a certificação no setor é uma necessidade.

“Certificação no setor 
da remoção de fibrocimento 
com amianto  precisa-se”

COBERFER
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► A produção em expansão
A Moldegama tem sido o protótipo ideal 
de uma empresa em constante transfor-
mação que, simultaneamente, consegue 
manter o seu nível de credibilidade no 
mercado. Depois de, em 2008, a empre-
sa ter visto o seu capital ser recomprando 
integralmente por Silvério Fortes – o úni-
co fundador a manter-se no ativo –, a 
Moldegama conseguiu voltar rapidamen-
te a estabelecer-se como uma referência 
em Portugal e na Europa, tendo 95% da 
sua produção direcionada para o setor 
automóvel. Recordamos aqui o trajeto 
desta empresa que tem um percurso con-
solidado na área dos moldes através das 
palavras de Gonçalo Cordeiro: “Nos últi-
mos anos continuámos com a renovação 
do nosso processo produtivo e renová-
mos todo o equipamento produtivo, in-
vestindo em tecnologia de ponta, para 
conseguirmos sermos cada vez mais 
competitivos num mercado global. Para 
estarmos sempre no topo, temos que 
usar a última tecnologia disponível. O ín-
dice de rentabilidade é cada vez mais 
preciso. É, portanto, com orgulho, que 
olhamos para os últimos anos. O objetivo 

é continuarmos nesta senda. No fundo, o 
desafio é otimizar, ao máximo, os recur-
sos porque as margens e os tempos são 
cada vez mais baixos e a qualidade e fle-
xibilidade exigida é cada vez maior”.
Com uma equipa multifacetada com 
mais de cem funcionários, e com Espa-
nha ainda como principal fonte de ex-
portação, Gonçalo Cordeiro olha para o 
mercado com algum pragmatismo: “O 
que nos tem deixado alerta é, precisa-
mente, aquilo que não controlamos: a in-
certeza do mercado e definição da res-
petiva futura base energética, provoca 
stand-by dos fabricantes, e o adiamento 
de projetos. Os últimos anos foram mui-
to bons para os moldes devido precisa-
mente à variedade de gamas e versões. 
Gama com motores de combustão inter-
na, os híbridos e os elétricos, e uma pa-
nóplia de versões em cada gama. Apa-
rentemente esta guerra de quotas foi ga-
nha pelas marcas premium. Penso que 
na indústria automóvel, só estas marcas 
vão manter ou aumentar a atual varie-
dade de gamas, as marcas ditas mais 
generalistas perderam cotas e estão a 
reduzir, apostando só em valor seguro, 

produto que sabem conseguir vender. 
Como consequência, o mercado moldes 
na área automóvel deverá retrair no fu-
turo próximo [a nível europeu]. Tudo isto 
faz com que o mercado europeu diminua. 
Como tal, torna-se naturalmente impera-
tivo termos uma produção bem afinada e 
realista”.

Moldando o futuro: 
apoios e desafios
Com um investimento a rondar os sete 
milhões de euros nos últimos cinco 
anos, Gonçalo Cordeiro explica os desa-
fios encontrados na exploração de outro 
tipo de mercados: “Queremos também 
apostar na criação de moldes de peque-
na dimensão e de alta precisão.   
Hoje em dia o outsourcing é quem man-
da, cada vez mais o negócio é feito por 
projetos e não por moldes. Por conse-
guinte é necessário ter capacidade para 
diferentes tipos de moldes e tecnolo-
gias. Diversificação é essencial para não 
se ficar refém de um segmento, por  
essa razão não produzimos moldes só 
para o setor automóvel. Entramos por 
exemplo também na aeronáutica, área 
extremamente exigente, mas igualmen-
te gratificante”.

Com desafios a serem colocados pelas 
próprias regulamentações internas,  
e não alheio às transformações da eco-
nomia portuguesa, Gonçalo Cordeiro 
define os principais desafios a nível in-
terno, e deixa um apontamento para o 
setor educativo: “O investimento tem de 
ser constante, sem apoios como o  
Compete 2020 seria impossível. Apesar 
de achar que estes programas também 
deveriam servir como catalisador para 
aplicar uma estratégia sectorial em vez 
de empresa a empresa. Ainda há falta 
de ligação entre as universidades, os 
institutos e o mercado. Nesta casa for-
mamos todos os nossos colaboradores, 
mas é sempre necessário grande capa-
cidade de adaptação dos mesmos por-
que a noção do mercado não é moldada 
da melhor forma. Depois claro, uma das 
dificuldades que todas as empresas 
têm é manter os colaboradores que se 
formam internamente. Falta claramente 
mais apoio do Estado e das entidades 
competentes. No futuro, continuaremos 
a apostar na diferenciação e na qualida-
de, continuando a fazer tudo aquilo que 
os outros não fazem, os projetos mais 
difíceis, mais desafiantes, rumo à exce-
lência”, assegura. 

Criada em 1987, a Moldegama dedica-se à conceção e 
fabricação de moldes para a indústria automóvel. Com um 
grupo que agrega mais de uma centena de funcionários, e 

com uma faturação a rondar os oito milhões de euros, a 
empresa está sediada em Pataias, Leiria. Em entrevista ao 

Empresas+®, Gonçalo Cordeiro, membro da equipa de gestão 
da Moldegama, faz o balanço dos últimos anos e revela o nível 

de expansão que querem continuar a manter para o futuro.  
O nível, contudo, já está bem definido: excelência.

Moldando o futuro 
com a maior das precisões

MOLDEGAMA INDUSTRIES
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► A Val do Sol apresenta-se como a 
aposta certa numa loja de cerâmica e foi 
essa certeza que se foi traduzindo, ao 
longo da última década, num percurso 
que, hoje, lhe permite estar ao alcance 
das maiores potências mundiais, como o 
Estados Unidos. Além disso, a sua quali-
dade permite-lhe estar um passo à frente 
da concorrência, sobretudo a presente 
em território português. A posição atual 
da empresa no mercado não deixa dúvi-
das a Eduardo Alves, o segredo é a quali-
dade do produto atual. “Mudamos drasti-
camente o tipo de artigos que comerciali-
zamos e as soluções que oferecemos aos 
nossos clientes. Assim, começámos a fa-
bricar produtos em grés, aplicando o 

know-how que detínhamos na área, o 
que nos permitiu fazer toda a produção 
internamente. Fizemos muita pesquisa – 
histórica inclusive -, desenvolvemos tudo 
nos nossos laboratórios, e acabamos por 
fabricar soluções diferenciadas daquelas 
que existem no mercado. Fomos buscar 
técnicas antigas e artesanais, de diferen-
tes artistas, e aplicamos tudo isso indus-
trialmente”, afirmou. 
Com uma equipa que alberga cerca de 
210 colaboradores e com uma faturação 
a rondar os sete milhões de euros em 
2018, a empresa, sediada em Porto de 
Mós, apresenta uma produção de cerca 
de 300 mil peças por mês, com soluções 
à medida para cada cliente. “Obviamente 
que acompanhamos as tendências e per-
corremos as mais variadas feiras mun-
diais, tudo para que consigamos ir de en-
contro às expetativas do mercado. Ape-
sar disso, continuamos a trabalhar em re-
gime de exclusividade com os nossos 
clientes. Este crescimento que regista-
mos resulta, sobretudo, do valor acres-
centado que os nossos produtos apre-
sentam. Se eu oferecer algo diferencia-

do, e que não seja facilmente replicável, 
as pessoas estão dispostas a pagar mais 
por esse produto, porque reconhecem a 
sua qualidade. É preciso é que haja sem-
pre diferenciação. Os clientes não que-
rem ver os mesmos produtos em todas 
as lojas, querem algo exclusivo, algo que 
nós oferecemos”, assegura Eduardo Al-
ves, que tem sido auxiliado pela irmã, Ní-
dia Alves, arquiteta, no desenvolvimento 
de produto, no rebranding da marca e na 
modernização da imagem da empresa.

A uma nova marca: Sol
A Val do Sol criou recentemente a sua 
própria marca, a SOL ceramics, que tem 

como objetivo entrar no mercado de  
hotelaria com um produto de valor acres-
centado. “Queremos estabilizar o mer-
cado, mas também queremos crescer 
com os nossos principais clientes, como 
é o caso dos Estados Unidos. E, como 
tal, decidimos criar a nossa própria  
marca, a SOL ceramics, uma marca com 
um produto diferente daquele que ofere-
cemos aos nossos clientes de retail.  
Obviamente que uma marca demora al-
gum tempo a estabelecer-se, mas esta-
mos plenamente convictos que, nos pró-
ximos anos, iremos assistir ao seu cres-
cimento exponencial”, conclui Eduardo 
Alves.  

Foi sob uma extensa paisagem artesanal, num showroom repleto 
de novas coleções, que a Val do Sol recebeu o Empresas+®, cinco 

anos depois da sua última visita, e deu a conhecer uma empresa 
que respira história de uma forma tão incisiva como transpira 

modernidade. Com uma mudança de produto e com uma alta 
aposta no conceito de criação de artigos diferenciados, o grupo 

Val do Sol, administrado por Eduardo Alves, é, atualmente, não só 
uma referência produtiva, mas também uma marca de eleição.

Diferenciação e exclusividade 
ao seu dispor

VAL DO SOL - CERÂMICAS SA
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► A missão da Comsoftweb passa por 
implementar soluções de gestão informa-
tizada do tipo “chave na mão”. Qualida-
de, dinamismo, evolução, profissionalis-
mo e orientação para o cliente são certe-
zas na empresa. A Comsoftweb oferece 
aos seus clientes dois programas de soft-
ware de referência (PhC e Eticadata) es-
senciais para a gestão de qualquer em-
presa. Assim, “mesmo com a crise que 
houve no país, com orgulho, crescemos 
todos os anos, sem exceção”, salienta Ni-
colau Domingues, administrador da Com-
softweb há mais de 20 anos, em parceria 
Manuel Neto. Com uma faturação a ron-
dar os dois milhões de euros em 2018, a 
Comsoftweb está vocacionada sobretudo 
para o mercado empresarial. “Nos últi-
mos anos realizamos uma grande aposta 
no setor da agroindústria, que nos tem 
aberto novas portas. Começamos a fazer 
feiras na área alimentar e, hoje, conta-
mos com alguns clientes âncora nesse 

setor. É com esses clientes que temos 
consolidado o nosso crescimento. Não 
podemos ainda esquecer a área do de-
senvolvimento de software. Reforçámos 
também a equipa de desenvolvimento, o 
que nos permitiu realizar customizações, 
ajustes e desenvolvimento da web”, expli-
ca o empresário. 
Em relação à concorrência, Manuel Neto 
refere que esta e o mercado, “acima de 
tudo, dinamizam o que já temos. A inter-
net veio revolucionar a indústria e trouxe 
diferentes players para o mercado, novas 
áreas de negócio e novas necessidades 
dos clientes. Esta nova realidade obrigou-
-nos a adaptar e a delinear novas formas 
de atuação. Apesar disso, a nossa certe-
za continua a mesma: Cada cliente é úni-
co e que cada produto/solução se desti-
na a servir as suas necessidades especí-
ficas, devendo, por isso, ser simples, flexí-
vel, intuitiva, estável, segura e em perma-
nente inovação tecnológica”. 

Numa área cada vez mais especializada 
e competitiva, com uma maior procura e 
uma menor quantidade de recursos hu-
manos disponível, os dois administrado-
res vêm a falta de mão de obra como o 
principal obstáculo a um eventual cresci-
mento da empresa. “Este é um problema 
grave com o qual nos deparamos. Neste 
momento, não crescemos mais porque 
não arranjamos mão de obra especializa-
do para o setor do desenvolvimento. Não 
podemos esquecer também que o nível 
salarial disparou, o que faz com que te-
nhamos de ser cautelosos, até porque os 
recursos humanos necessitam de cerca 
de dois anos de investimento, no mínimo, 
até que possam ser autónomos e atingir 
todo o seu potencial. É muito importante 

que o funcionário entra e perceba a cultu-
ra do cliente e a cultura da empresa. Es-
sa aprendizagem não vem da escola, te-
mos de ser nós a ensiná-la e pô-la em 
prática”. 
Nicolau Domingues e Manuel Neto olham 
para o futuro de forma otimista mas cau-
telosa. “Queremos, sobretudo, consolidar 
a nossa posição no mercado, inovar pro-
cessos e serviços, ao mesmo tempo que 
estamos atentos à evolução. Só assim 
poderemos oferecer e promover novos 
serviços e criar soluções cada vez mais 
práticas e eficazes para os nossos clien-
tes. Claro que também queremos alargar 
a nossa rede de parcerias e realizar negó-
cios interessantes, mas sem grandes eu-
forias”, concluem. 

Fundada em Setembro de 1998, num período em que a 
Internet ainda se apresentava ao mundo, a Comsoftweb 

dedica-se à implementação de soluções globais no setor 
das tecnologias da informação. Agindo em função de um 

mercado que carecia do apoio técnico especializado e 
diferenciado na área da gestão integrada e da 

consultadoria informática, a missão da Comsoftweb, 
empresa sediada na zona de Pombal, é prestar um 

serviço de qualidade ao nível da venda e da pós-venda 
das suas soluções, fazendo um acompanhamento total 

desde a receção até à saída do produto. 

DE MÃOS DADAS 
COM A TECNOLOGIA

COMSOFTWEB
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► “Esta empresa nasce da ambição pes-
soal que tinha há mais de 30 anos”, afir-
ma Leonel Caetano, administrador da 
Leomável, enquanto recorda o início da 
empresa: “Comecei com apenas 25 
anos, tinha a meu favor a força da juven-
tude e a vontade de aprender e crescer. 
Iniciei trabalhando apenas na área da 
eletroerosão, quando, na altura, o produ-
to era praticamente desconhecido. Fo-
ram anos de muito trabalho, noite e dia, 
porque queria começar algo novo, com o 
meu nome, de forma a iniciar um trajeto 
pessoal”, relembra o empresário. A pai-
xão do proprietário pela área foi-se de-
senvolvendo ao longo do tempo e, dez 
anos mais tarde, após a fundação, tendo 
aperfeiçoado conhecimentos e técnicas 

a Leomável decidiu lançar-se também no 
fabrico dos moldes para a injeção. “Sem-
pre na linha de produção de peças rigoro-
sas, com alta precisão. Este é um setor 
muito mais trabalhoso, mas também é al-
go que me proporciona muito mais prazer 
na sua realização”, confessa. 
Com uma empresa que conta com cerca 
de 30 colaboradores, a empresa, sedia-
da em Maceira, Leiria, é, hoje, especiali-
zada na produção de diversos tipos de 
moldes, como o monomaterial e o bima-
terial, assim como na injeção de elastó-
meros, na sobremoldação de insertos 
metálicos, em espessuras finas, injeção 
a gás e protótipos. Através de um grupo 
que combina juventude e experiência, a 
Leomável usufrui de tecnologia moderni-

zada, o que lhe confere a possibilidade 
de aumentar a sua capacidade produti-
va, de modo a garantir a satisfação de 
clientes espalhados por toda a Europa. 
“Neste momento, 70% da nossa fatura-
ção resulta dos nossos clientes externos, 
sendo que estes provêm das mais diver-
sas áreas, como elétrica, farmacêutica, 
eletrodomésticos, motas de alta competi-
ção e, claro, a indústria automóvel”, enu-
mera Leonel Caetano, que não tem re-
ceio da concorrência. “Nesta área não há 
pressão no mercado como existe na in-
dústria automóvel, por exemplo. Aqui fa-
lamos de moldes pequenos e técnicos, 
de alta precisão, o que faz com que a 
qualidade seja o fator mais valorizado. 
Em Portugal, o que interessa, infelizmen-
te, é o preço. Claro que também existem 
peças para automóveis bastante técni-
cas, como as dos travões ou para os inte-
riores do carro que nada têm a ver com 
as peças habituais dos faróis ou para-
-choques. Estamos a falar de medidas de 
duas, três centésimas, e é aí que somos 
especializados”, relata o proprietário.
Produzindo a nível nacional para empre-
sas como a Bosch ou a AutoEuropa, a 

Leomável continua a trilhar o seu cami-
nho num nicho de mercado que lhe tem 
trazido um crescimento exponencial no 
mercado, daí que o empresário não equa-
cione mudanças: “Para produzir moldes 
tão pequenos e tão precisos é necessário 
haver uma filosofia de trabalho específi-
ca. Para produzir moldes de maior tama-
nho, teríamos que ter uma filosofia de tra-
balho completamente diferente. Claro 
que não seria possível a convivência de 
duas filosofias tão diferentes numa única 
empresa. Assim, é desta forma que tra-
balhamos hoje e é desta forma que conti-
nuaremos a trabalhar”, conclui Leonel 
Caetano. 

Tendo acabado de celebrar 35 anos de existência,  a Leomável dedica-se ao 
fabrico de moldes de elevada tecnicidade, concebidos e maquinados para 

manterem a sua qualidade e segurança ao longo dos anos. Com forte 
especialização na peça técnica de precisão, com tolerâncias apertadas de 

pequenas e médias dimensões, a empresa gerida por Leonel Caetano vai 
atravessando várias gerações com a mesma taxa de sucesso e com uma precisão 

cada vez maior, não só nos objetivos, mas também nos moldes.

Alta precisão 
a todos os níveis

LEOMÁVEL

32

Leonel Caetano



► Iniciou o seu mandato há 
um ano e meio. Que balanço faz?
Este primeiro ano e meio foi um pouco es-
tranho porque nunca tínhamos desempe-
nhado funções deste género. Assim, ten-
támos arrumar a casa à nossa maneira, 
tendo sempre a certeza que cumpríamos 
com todas as formalidades. A verdade é 
que quando tomei posse, a Junta estava 
numa contenda com o país, autarquia e 
DGEST por causa do projeto de renova-
ção de uma escola. Hoje, essa escola já 
está em funcionamento. O edifício foi re-
qualificado e ampliado, o que permite às 
mais de 80 crianças que a frequentam 
ter outras condições para estudar. Além 
disso, estamos a terminar a primeira fase 
do saneamento na freguesia. A segunda 
fase começará ainda este ano e repre-
sentará mais um milhão e oitocentos mil 
euros de investimento. Estamos também 
a qualificar a Estrada Municipal 531, pro-
jeto do anterior executivo e cuja execução 
será realizada exclusivamente por nós. 
De ressalvar que fizemos também algu-
mas alterações ao projeto existente que 
consideramos pertinentes. Estamos ain-
da a preparar algumas obras de requalifi-
cação do próprio edifício da Junta de Fre-

guesia que são deveras necessárias, no-
meadamente ao nível do seu interior. Fa-
lamos de um edifício com mais de 20 
anos, sem qualquer tipo de aquecimento 
Interior nem isolamento. Consideramos 
que os nossos funcionários merecem 
melhores condições de trabalho. O Espa-
ço de Cidadão também já está a funcio-
nar na sede da Junta de Freguesia, com 
vários serviços da Administração Pública 
Central. Vamos ainda realizar algumas 
obras de beneficiação no cemitério da 
freguesia porque consideramos que os 
nossos fregueses devem ter condições 
condignas na sua última morada. Preten-
demos também remodelar o Largo da 
Feira dos 13, uma vez que consideramos 
que este espaço não reúne as melhores 
condições nem para feirantes, nem para 
todos aqueles que visitam a feira. 

Se em relação aos mais novos, 
o investimento foi já 
realizado, que projetos tem 
para a 3ª e 4ª idades?
Se em relação aos mais novos estamos 
já satisfeitos com as condições que a fre-
guesia oferece, em relação aos mais ve-
lhos considero que, em parceria com o 

Centro Social, deveríamos avançar para a 
criação de um lar de idosos, valência que 
não temos e que julgo de necessidade 
premente para a nossa freguesia. Não 
existem fundos comunitários, neste mo-
mento, a que nos possamos candidatar, 
daí que estejamos a estudar a melhor for-
ma de resolver esta situação.

Quais são outros projetos 
que pretende concluir 
a curto prazo?
Vamos adquirir, com a ajuda da Câmara 
Municipal, um terreno para a construção 
de um edifício polivalente que terá, por 
exemplo, uma sala condigna para a rea-
lização de conferências e reuniões, ou-
tra lacuna que a nossa freguesia apre-
senta. Neste momento, se queremos 
dar formação não temos um espaço pa-

ra esse efeito. Assim como não temos 
um local onde possamos reunir com as 
seis associações que existem na nossa 
freguesia e com as quais trabalhamos 
em parceria. Estamos também a apostar 
numa das nossas maiores tradições: a 
olaria. Vamos realizar um intercâmbio 
com a oleira moçambicana, Reinata Sa-
dimba. Ela e a sua tradutora estarão na 
freguesia da Bajouca de 29 de abril a 05 
de junho. Em junho também iremos ter a 
4ª Exposição Nacional de Olaria de Lei-
ria, certame que vai promover o setor e 
que é organizado por uma associação 
da Bajouca, em parceria com a Junta de 
Freguesia e o Município. Contamos com 
a presença de cerca de 25 expositores. 
O renascer desta e outras tradições en-
quadra-se na candidatura de “Leiria  
Cidade Criativa”.  

Em entrevista ao Empresas +®, Pedro Pedrosa, presidente da 
Junta de Freguesia de Bajouca, faz o balaço deste ano e meio à 

frente dos destinos da freguesia, revelando as obras em curso e 
quais os projetos e desafios que o futuro apresenta. Neste que é o 

seu primeiro mandato, o edil está apostado em colocar a Bajouca 
em rota com o desenvolvimento e progresso.

Uma freguesia 
de olhos postos no futuro
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► Com medidas fraturantes em relação à 
política e à gestão assumida nos anterio-
res mandatos, e num claro combate ao 
desperdício financeiro, Walter Chicharro, 
que herdou uma dívida acumulada de 45 
milhões de euros, vê os fundos comunitá-
rios como uma peça essencial para a rees-
truturação da “capital do surf”. “Estamos 
a procurar fundos de investimento em al-
gumas áreas que são eixos vitais para a 
Nazaré, quer na área da transformação e 
comércio de pescado, quer na revitaliza-
ção de algumas zonas”, afirma o autarca 

que completa: “devemos realçar que os 
projetos obtidos através da PEDU [Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano], 
submetidos a fundos comunitários, só fo-
ram possíveis porque a Nazaré foi consi-
derada, apesar de pequena, um concelho 
de nível superior, o que é gratificante para 
nós”. Estes são projetos que têm como ob-
jetivo modernizar a região, não só do pon-
to de vista do habitante local, mas tam-
bém do turista. Segundo Walter Chicharro 
estes projetos incluem, entre outros, um 
novo terminal rodoviário e a requalificação 
de uma série de avenidas e ruas que “são 
fundamentais para a Nazaré. Este é um 
projeto de mobilidade que está a ser pre-
parado a toda a escala”. Outros projetos 
do autarca passam por colocar o centro da 
vila acessível a bicicletas e trotinetes elé-
tricas a partir de 2020, assim como pela 
criação de um Novo Funicular da Peder-
neira da Nazaré. O município tem ainda 
em curso a reestruturação de infraestrutu-
ras marcantes no território, como o Forte 
de S. Miguel Arcanjo, e a conclusão de um 
novo centro de saúde, que terá as suas 

obras concluídas nos próximo meses. A vi-
la contará ainda em breve com a abertura 
do Parque Empresarial do Valado dos Fra-
des, que com as cinco empresas que já 
estão associadas ao terreno, já criou 300 
novos postos de trabalho no concelho.

Atitude responsável 
vs falta de informação
Numa fase em que a Câmara da Nazaré vi-
sa reduzir, ao máximo, os custos excessi-
vos, ao mesmo tempo em que procura 
apoios nos fundos comunitários para con-
seguir a realização de algumas obras da 
vila, a delegação de competências que o 
Estado pretende realizar é ainda vista com 
prudência, pelo menos até que haja uma 
maior clarificação de todo o processo. Es-
ta é a posição assumida, não só por Wal-
ter Chicharro, mas também pela maioria 
dos representantes das câmaras de todo 
o país. Ainda assim, o município aceitou 
recentemente a competência referente à 
área da Educação. “Aceitamo-la além da-
quelas que já tínhamos provisionado. Esta 
mudança aconteceu porque agora temos 
um edifício completamente renovado, 
obra que conseguimos realizar ao longo 
do último ano. Infelizmente, o antigo presi-
dente, com verbas para tal, não investiu 
no edifício. Nós, num ato de seriedade, pe-
gámos nesse dinheiro e, além de resolver-
mos o problema da cobertura do edifício, 
conseguimos acrescentar-lhe mais seis 
salas de ensino, o que era uma necessida-
de, já que a mesma escola passou a ter o 
ensino secundário”, explica o autarca. 
Já no que concerne à saúde, o autarca dei-
xou algumas reservas quanto a aceitar es-
sa competência, tudo por causa da cons-

trução do novo centro de saúde. “Ainda 
não conseguimos perceber o que é que 
vai competir à Câmara realizar em termos 
de investimento em custos de renda e ma-
nutenção, em detrimento do Estado, pelo 
que, enquanto não tivermos essa clarifica-
ção, não poderemos arriscar. Apesar dis-
so, acreditamos que iremos assumi-la 
mais tarde ou mais cedo”.
A falta de informação fornecida pela Admi-
nistração Central é uma questão que preo-
cupa Walter Chicharro, até pelo número 
de questões pendentes que ficam em ci-
ma da mesa. Apesar disso, o autarca não 
deslumbra problemas de maior escala 
num cenário que será, de uma forma ou 
de outra, aceite pelas câmaras municipais 
num futuro próximo. “Há aqui a atitude 
responsável de aceitarmos apenas aquilo 
para o qual sabemos que estamos prepa-
rados e uma das coisas que nos deixa 
mais reservados é alguma falta de escla-
recimento nestas delegações, para além 
das óbvias questões financeiras. Sabe-
mos que um fundo de descentralização fa-
rá a compensação quando aquilo que jul-
gamos gastar não for realmente o valor 
das transferências, mas não há nada que 
nos deixe alarmados. Estas são compe-
tências que nos temos preparado para ob-
ter, até porque, em 2021, elas serão nos-
sas de qualquer forma”, conclui.  

Prestes a cumprir o sexto ano de mandato como presidente da Câmara Municipal da Nazaré,  
e após herdar uma das câmaras mais endividadas do país, Walter Chicharro, candidato do partido 

socialista, mostra-se satisfeito com a revitalização que o concelho tem sentido. O autarca salienta 
a redução de dívida como uma das suas principais metas – já gradualmente conquistada –, mas 

aponta outros trajetos por cumprir e esclarece a questão do processo de transferência de 
competências do Estado e o papel que a Câmara Municipal da Nazaré pretende assumir.

Na onda do crescimento 
responsável
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34

Walter Chicharro






