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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.” 
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“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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“O QUE NOS DIFERE 
É O CONCEITO EM 
QUE, MAIS DO QUE 
QUERERMOS DAR A 
NOSSA IMAGEM DE 
MARCA, QUEREMOS  
É DAR IMAGEM 
DE MARCA DO 
PRÓPRIO CLIENTE. 
PRETENDEMOS CRIAR 
ALGO QUE SEJA ÚNICO, 
COMO SE DE UM «FATO À 
MEDIDA» SE TRATASSE”

Sede Ferrus



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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“ESTES ÚLTIMOS CINCO ANOS FORAM DE UM 
CRESCIMENTO EXPONENCIAL, O QUE NOS 
PROPORCIONOU MEIOS PARA DESENVOLVER  
AINDA MAIS PRODUTOS NOVOS”



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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