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Soluções diferenciadas ao serviço do cliente

ESPECIAL  VISEU
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► Criada em outubro de 2008 e atual-
mente com delegações em Lisboa e em 
ovar, a Qbeiras labora, atualmente, 
com recurso a uma equipa composta 
por 46 técnicos especializados. em 
2018, a empresa atingiu um volume de 
faturação de dois milhões e setecentos 
mil euros. A Qbeiras labora vocaciona-
da, sobretudo, para a indústria, através 
do projeto, desenvolvimento e constru-
ção de instalações elétricas, telecomu-
nicações, com as redes estruturadas, 
sistemas de alarme e de videovigilân-
cia. Para além disso, trabalha ainda 

nas redes de distribuição de média e 
baixa tensão, assim como nas redes de 
IP e PTs, e centrais de energia renová-
veis. Ainda que a industria seja o seu 
foco principal a Qbeiras realiza ainda 
pequenos serviços para o setor terciá-
rio e para o doméstico.
Neste momento, a empresa dedica-se 
ainda a um novo setor de atividade, ele-
tromecânico que representa já quase 
30% do volume de faturação da Qbei-
ras, “o que é significativo se pensarmos 
que oferecemos este tipo de serviços 
apenas há cinco anos”, revela Carlos 

marques, responsável pela Qbeiras – 
energia, Lda. neste a empresa foca-se 
nos sistemas, solares térmicos, de ven-
tilação, AVAC, aquecimento, redes ar-
madas de incêndios e redes de águas e 
esgotos. 
o empresário refere que os últimos 
anos foram bons, de crescimento. “Ape-
sar disso, tivemos que fazer alguns 
ajustes por forma a oferecer uma oferta 
mais ampla e completa aos nossos 
clientes. Além de servimos melhor os 
nossos clientes, desta forma também 
conseguimos rentabilizar eficazmente 
os recursos. em grande parte, este tem 
sido o segredo do nosso sucesso. Para-
lelamente damos muita importância ao 
serviço de pós-venda, ou seja, não que-
remos um cliente para apenas um ser-
viço, apostamos na sua fidelização e 
gostamos que permaneça connosco ao 
longo do tempo”. A melhoria contínua é 
um imperativo da sociedade e, por isso, 
a Qbeiras tem também certificado um 
sistema de gestão da qualidade.

Presença 
no mercado português
Vocacionada, sobretudo, para o merca-
do português, a Qbeiras realiza ainda 
alguns projetos em Angola, onde está 

presents há alguns anos. “este é um 
mercado que conhecemos já muito 
bem e no qual gostamos de laborar”, 
explica Carlos marques. Para além dis-
so, a empresa realiza ainda umas 
obras pontuais na vizinha espanha, 
país onde, de acordo com o empresário 
estão localizados alguns parceiros da 
Qbeiras. 
Questionado sobre os principais desa-
fios que a empresa enfrenta no merca-
do nacional, o empresário assevera que 
“temos que atuar como parceiro de 
cliente, identificando as suas necessi-
dades e expectativas de rentabilização 
dos seus projetos. No fundo, consegui-
mos sempre adaptar-nos ao nosso 
cliente e oferecer-lhe soluções por me-
dida completamente diferenciadas”. 
de acordo com Carlos marques, hoje 
em dia, a Qbeiras quase que oferece 
soluções chave na mão. “Atualmente, a 
única coisa para a qual ainda não esta-
mos capacitados é para a componente 
da construção civil que, por norma, en-
tregamos a parceiros com os quais cos-
tumamos trabalhar de forma próxima”. 
Quanto à concorrência existente no 
mercado, o empresário afiança que 
respeita mas não preocupa a Qbeiras, 
ainda que reconheça que laboram 

A qberias – Energia, lda. foi criada com o objetivo de 
satisfazer as necessidades dos seus clientes na conceção 
e desenvolvimento de instalações e montagens elétricas.   
A empresa oferece ainda soluções em telecomunicações, 

segurança, mecânica  e eletromecânica, importação  
e exportação de material elétrico e na instalação e 

exploração de painéis de energia solar, eólica entre outras 
energias alternativas. Esta é uma empresa com soluções 

diferenciadas ao serviço do cliente. 

Soluções diferenciadas 
ao serviço do cliente

qbEirAs - EnErgiA, ldA.

Equipa da Qbeiras - Energia, Lda
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“tivEmOs quE fAzEr 
Alguns AjustEs pOr 
fOrmA A OfErECEr 
umA OfErtA mAis 
AmplA E COmplEtA 
AOs nOssOs CliEntEs. 
Além dE sErvimOs 
mElhOr Os nOssOs 
CliEntEs, dEstA 
fOrmA tAmbém 
COnsEguimOs 
rEntAbilizAr 
EfiCAzmEntE Os 
rECursOs. Em 
grAndE pArtE, EstE 
tEm sidO O sEgrEdO 
dO nOssO suCEssO”



grandes players no setor. ”A concorrên-
cia tem que ser vista também como al-
guém que nos alerta, que nos dá si-
nais, que nos ajuda e que nos obriga a 
estarmos ativos e atentos. reconhece-
mos, por isso, que a concorrência é sa-
lutar sendo que depende de nós adap-
tarmo-nos às necessidades dos novos 
mercados que estão a surgir. Tenho 
muito mais reservas em relação àque-
las empresas que esmagam as mar-
gens de lucro e que se limitam a ven-
der e a instalar produtos sem qualquer 
valor acrescentado”. 

Projetos para o futuro
Carlos marques considera que, no futu-
ro, cada vez mais, as empresas terão 
que conseguir produzir mais, ainda que 
recorrendo a menos recursos huma-

nos. “Quem não conseguir fazer esta 
adaptação não irá subsistir. É aqui que 
a nossa aposta constante na tecnologia 
vai fazer toda a diferença e passará a 
ser valorizada”. Quanto aos próximos 
dois/três anos, o empresário considera 
que ainda há muito para fazer no mer-
cado nacional e que está confiante da 

continuidade da Qbeiras no mercado 
angolano, pelo que a internacionaliza-
ção para outros mercados ainda não 
esteja a ser equacionada. “Apesar dis-
so, estamos sempre disponíveis para 
trabalhar internacionalmente desde 
que o projeto o justifique”, conclui Car-
los marques.  

V

Princípios da Qbeiras

• Estabelecer e cumprir 
os requisitos dos contratos 
com os clientes no respeito 
pelos requisitos legislativos, 
regulamentares e normativos 
aplicados ao sector, incluindo a 
proteção das pessoas e natureza;

• Entender fornecedores e 
clientes como parceiros de 
negócio, respeitando os acordos 
estabelecidos com os primeiros 
e prestando assistência contínua 
aos segundos na proposta das 
melhores soluções em conjunto 
com os fornecedores;

• Promover um ambiente de 
satisfação dos colaboradores, 
respeitando os contratos 
estabelecidos, fornecendo-lhes 
formação e acompanhamento 
contínuos, apoio nas suas 
necessidades e confraternização 
entre os membros da empresa;

• Promover uma gestão por 
objetivos tendo por base a 
visão, a missão e a política da 
qualidade, ambiente e segurança 
da empresa;

• Cumprir com os requisitos do 
sistema de gestão da qualidade, 
ambiente e segurança e melhorar, 
continuamente, a eficácia dos 
mesmos contribuindo assim 
para a prevenção das lesões, 
ferimentos, acidentes de trabalho, 
doenças profissionais e da 
poluição do meio ambiente.

“A COnCOrrênCiA tEm quE sEr vistA tAmbém 
COmO Alguém quE nOs AlErtA, quE nOs dá 
sinAis, quE nOs AjudA E quE nOs ObrigA A 
EstArmOs AtivOs E AtEntOs. rECOnhECEmOs, 
pOr issO, quE A COnCOrrênCiA é sAlutAr 
sEndO quE dEpEndE dE nós AdAptArmO-nOs 
às nECEssidAdEs dOs nOvOs mErCAdOs quE 
EstãO A surgir”



► Questionado sobre a forma como es-
tá a decorrer o presente mandato, Paulo 
Santos, presidente da Câmara munici-
pal de Sátão, advoga que, no decorrer 
destes dois últimos anos, o executivo es-
teve sempre muito preocupado e empe-
nhado, “eu e toda a equipa de vereação, 
um presidente sozinho não consegue fa-
zer nada”, em conseguir o melhor para o 
município de Sátão e para toda a sua po-
pulação. Apesar disso, e de todo o esfor-
ço levado a cabo, “ainda não estamos 
completamente satisfeitos porque reco-
nhecemos que ainda existe muito traba-
lho a fazer”. 
de acordo com o autarca, a sua maior 
preocupação e o dossier no qual mais 
tem trabalhado prende-se com o abaste-
cimento de água e explica porquê: “este 
é um concelho do Interior que se debate 
com a falta de água. enquanto não caem 
as primeiras chuvas, o abastecimento fi-
ca limitado, isto porque 65% do conce-
lho é abastecido pelo rio Vouga. Quando 
este seca, durante os meses de verão, 
surge uma um problema grave para todo 
o concelho que urge solucionar”. Segun-
do o edil, a solução passou pela criação 
e reparação de diversos açudes, “o que 
nos permitiu aumentar exponencialmen-
te a nossa capacidade de retenção de 
água, e salvaguardou que o concelho 
não tivesse falta de água durante os me-
ses mais quentes”. Apesar dessa con-
quista, Paulo Santos ressalva que a re-
solução definitiva para esta problemáti-
ca não depende apenas do município de 
Sátão, “mas de todos os municípios des-
ta região. Neste sentido, tentamos  em 
tempos criar a empresa Águas de Viseu, 

composta por oito concelhos, projeto 
que não se concretizou. Neste momento 
estão a ser dados os primeiros passos 
para a criação de uma nova Águas de Vi-
seu, mas apenas com cinco concelhos: 
Sátão, Penalva do Castelo, mangualde, 
Nelas e Viseu. Com este novo projeto es-
tou esperançado que a questão ficará 
resolvida, ainda que tenha consciência 
de que este plano carecerá de tempo 
até que esteja em pleno funcionamento. 
Acredito ainda que, dentro de dois ou 
três anos, Sátão será servida por água 
proveniente da barragem do balsemão 
ou de Trancoso. esta é uma grande preo-
cupação para nós porque, sem água, 
não existe vida e não podemos correr o 
risco de voltar a repetir 2015 quando, ju-
lho de 2015, andávamos já preocupa-
dos em contratar tanques de água para 
que esta pudesse ser distribuída às po-
pulações”. 

Preocupações constantes
Para Paulo Santos outra questão preo-
cupante e que a Autarquia ainda não 
conseguiu solucionar, “apesar de não 
ser da nossa competência”, prende-se 
com a requalificação da ligação Sátão/
Viseu. “Não faz sentido demorarmos 30 
ou 45 minutos para fazermos 18 quiló-
metros”. Contudo, as preocupações não 
ficam por aqui e o autarca revela que, na 
área social, está em andamento um pro-
jeto de habitação social, para o realoja-
mento de  famílias  que vivam em condi-
ções “indignas” no concelho. Já no pas-
sado o município realojou algumas famí-
lias, mas o problema ainda não está so-
lucionado. Já no que diz respeito ao en-

Em entrevista ao Empresas +®, paulo santos, presidente 
da Câmara municipal de sátão, acredita que, brevemente, 
o município vai conseguir resolver a problemática da falta 
de água que atinge o concelho em anos de maior calor. O 

autarca revela ainda que a Autarquia continua sem aceitar 
a transferência de competências na área da educação, 

saúde e bem-estar animal.

Solucionar a problemática 
da falta de água

muniCípiO dE sátãO

Paulo Santos

VI



sino, o edil garante que o concelho pos-
sui boas condições, ainda que se debata 
com um problema transversal a todos os 
concelhos do Interior: “A diminuição da 
população em idade escolar. Algumas 
escolas já fecharam e outras irão fechar 
no futuro, o que é inquietante”. 
em relação às obras que estão atualmen-
te a decorrer, Paulo Santos advoga que, 
com recurso a fundos comunitários do 
Portugal 2020, estão a decorrer projetos 
no âmbito do PArU (Planos de Ação de 
regeneração Urbana) no centro da vila. 
estas construções prolongar-se-ão até 
2021. “Já realizámos obras na Quinta 
das Vigárias e estão a decorrer melhora-
mentos nos espaços centrais. Vamos ain-
da realizar melhorias na biblioteca, assim 
como na alameda junto ao Centro de 
Saúde, para mencionar apenas alguns 
projetos”. Além de todas estas mais-va-
lias, o autarca ressalva que a grande 
obra que está, neste momento, a decor-
rer é a construção da nova eTAr do Sá-
tão, “que possibilitará a eliminação de to-
das as fossas sépticas que existem e que 
estão a nascente de Sátão. esta é uma 
obra estruturante para a melhoria do 
meio ambiente e para um aumento consi-
derável da qualidade de vida dos nossos 
cidadãos”. esta é uma obra orçada em 
um milhão e oitocentos mil euros, com-
participada a 80% por fundos comunitá-
rios, “o que é significativo”. 
o edil revela ainda que a Autarquia se 
candidatou a outros projetos no âmbito 
do PAmUS (Plano de Ação para a mobili-
dade Urbana Sustentável), assim como 
procedeu a candidaturas para a renova-
ção das aldeias, “no âmbito das quais 
pretendemos criar o museu zoológico 
do Sátão, através da recuperação de 
uma antiga escola - decermilo, para 
além da reconstrução da Casa das Aves, 
em Castelo – Ferreira de Aves, onde se-
rá construído um Centro Interpretativo. 
Este último objetivo foi um desafio difícil 
de transpor pela dificuldade na aquisi-

ção da casa. Apesar de pequena apre-
senta um grande valor histórico, uma 
vez que aí se encontra o  pelourinho e te-
rá funcionado a prisão. Penso que esta 
obra estará concluída no próximo ano. 
estamos também muito comprometidos 
com o bom funcionamento da nossa zo-
na industrial, onde está já a laborar uma 
empresa e se irão implantar outros pro-
jetos, nomeadamente alguns de capital 
estrangeiro, que vão transformar, por 
completo, a economia local, a região e, 
até mesmo, o país”. 

A transferência 
de competências
No que concerne à transferência de 
competências do estado Central para os 
municípios, Paulo Santos assevera que 
o município não aceitou as competên-
cias na área da educação por dois moti-
vos, “ainda que saibamos que, indepen-
dentemente da nossa vontade, em 
2021, estas terão que ser aceites”. o 
autarca afirma que tentou assegurar 
que o Governo substituía os telhados de 
amianto na escola Secundária de Sátão 

e na escola eb de Ferreira de Aves, que 
pertencem ao mesmo Agrupamento, an-
tes que a Autarquia assumisse a compe-
tência, “exigência que não foi aceite pe-
lo Poder Central. Não queremos receber 
a responsabilidade de escolas nestas 
condições porque sabemos que depois 
não seremos capazes, sozinhos, de rea-
lizar estas obras num prazo estabeleci-
do pelo próprio Governo quando este 
não foi capaz de as realizar durante to-
dos estes anos. A questão é tão simples 
quanto isto”. 
Quanto à saúde, o edil assegura que 
condições para a aceitação também 
não eram de grande monta. “A questão 
prendeu-se com duas paredes no Cen-
tro de Saúde de Sátão que permitem a 
entrada de água e que fazem com que 
o espaço não ofereça as melhores con-
dições aos seus utentes. Se estas duas 
paredes forem devidamente interven-
cionadas pelo Governo Central não te-
mos qualquer questão contra a aceita-
ção a competência”. Por fim, Paulo San-
tos refere que a Autarquia também não 
aceitou a competência relacionada 
com a saúde animal porque “não dispo-
mos das estruturas necessárias para a 
prestação desse serviço, sobretudo hu-
manas. Apesar de possuirmos veteriná-
rio e de sermos associados de um ca-
nil/gatil localizado em rãs -  Sátão, te-
mos falta de outros técnicos especiali-
zados para a oferta de um serviço de 
qualidade”.
Paulo Santos ressalva ainda que a opo-
sição, “apesar de forte, tem sido cola-
borante nas questões verdadeiramente 
importantes para o futuro das popula-
ções”. o autarca garante que o executi-
vo se vai continuar a empenhar para 
que “aquilo que o Sátão tem de bom, o 
turismo, o património religioso e a natu-
reza, sejam ainda mais potencializa-
dos, continuando, assim, a atrair todos 
aqueles que ano após ano nos visitam”, 
conclui.  
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► A trabalhar há 29 anos na Ferroviseu 
– Armazéns de Ferro de Viseu, Lda., Luís  
Burgos, sócio-gerente, afirma que, quan-
do a crise económica atingiu Portugal, 
“todas as empresas sentiram dificulda-
des, contudo, desde a nossa fundação 
há 30 anos, tivemos sempre o objetivo 
consolidar as suas contas e de obter es-
tabilidade. Felizmente sempre o conse-
guimos fazer, ainda que reconheçamos 
que a crise nos tenha obrigado a usar al-
gumas das economias que tínhamos 
amealhado. Acredito que foi esse suporte 
extra que nos permitiu sobreviver nesses 
períodos mais conturbados, até porque 
evitou que tivéssemos que recorrer à 
banca, o que foi uma importante mais-va-
lia. de acrescentar que, felizmente, além 
de nos termos conseguido manter no 
mercado, acabamos por consolidar ainda 
mais a nossa posição, uma vez que muita 
da nossa concorrência não teve a mesma 
capacidade de resiliência”. Apesar disso, 
o empresário reitera que a concorrência 
não afeta a empresa e defende que todos 
podem estar no mercado. “o mais impor-
tante é que nos respeitemos e que traba-

lhemos em sintonia. Um trabalho de qua-
se parceria faz muito mais sentido, do 
que uma concorrência cega e desenfrea-
da com a qual ninguém tem a ganhar, daí 
que nos prezemos de possuir boas rela-
ções com os nossos concorrentes lo-
cais”. 
Com uma equipa composta por uma de-
zena de pessoas, e com uma faturação 
em 2018 que atingiu os quase três mi-
lhões de euros, a Ferroviseu labora ape-
nas em mercado nacional, “ainda que te-
nhamos a consciência de que os nossos 
produtos vão para o mercado internacio-
nal através dos nossos clientes. o feed-
back que recebemos deles é de que com-
pensa a compra destes produtos no nos-
so país. mesmo com o custo do transpor-
te, a nossa qualidade continua a impor-
-se e o preço continua a ser competitivo”, 
explica Luís  burgos. 

Crescimento sustentado
“optamos sempre por crescer de forma 
segura e sustentada. Nunca quisemos 
colocar em causa a solidez da empresa, 
nem que isso tenha significado sobrevi-

ver durante muitos anos sem recurso a 
um empilhador, o que fazia com que to-
das as descargas tivessem que ser reali-
zadas manualmente. A verdade é que 
nunca nos deixamos deslumbrar e estive-
mos sempre muito seguros do caminho 
que queríamos trilhar”, assevera o em-
presário que completa: “Qualidade, ino-
vação e profissionalismo são as nossas 
metas, para a fidelização dos nossos 
clientes”.
Atualmente, a Ferroviseu ocupa uma po-
sição de destaque no mercado e que ofe-
rece aos seus clientes soluções a preços 
competitivos. Luís burgos garante que 
tem que enaltecer os fornecedores com 
os quais tem uma excelente relação de 
parceria e de colaboração, sendo que to-
dos os produtos são adquiridos a pronto 
pagamento. “esta é uma forma de traba-
lhar que adotamos há 20 anos e da qual 
nos orgulhamos e não nos arrepende-
mos, o que se torna ainda mais surpreen-
dente quando detemos stock no valor de 
400 mil euros. desta forma, oferecemos 
segurança não só aos fornecedores, co-
mo também aos nossos clientes que sa-

bem que conseguimos, na hora, satisfa-
zer as suas encomendas e necessida-
des”. 
o cliente particular ocupa, cada vez mais, 
protagonismo na carteira de clientes da 
Ferroviseu. Talvez por isso, o serviço de 
entregas da empresa é cada vez mais so-
licitado, representando, neste momento, 
cerca de 70% do seu volume de fatura-
ção. “Seja como for, orgulhamo-nos da 
nossa frota automóvel que foi renovada 
há pouco tempo. Também temos o cuida-
do de ter todas as nossas viaturas sem-
pre nas melhores condições, oferecendo 
as melhores condições de segurança”, 
assegura o empresário. 
olhando para o mercado, Luís burgos, 
refere que “é inegável que o setor da 
construção civil está a recuperar no nos-
so país, o que trouxe importantes mais-
-valias para a Ferroviseu. Apesar disso, a 
nossa perspetiva para o futuro não é a 
mais otimista. Penso que, daqui a dois 
ou três anos, a crise do setor imobiliário 
vai voltar. Neste momento, os bancos 
concedem créditos à habitação com de-
masiada facilidade. Paralelamente, ape-

Criada em novembro de 
1987, a ferroviseu - 

Armazéns de ferro de viseu, 
lda. é uma empresa 

especializada na 
comercialização e 

distribuição de produtos 
siderúrgicos, ferragens, 

ferramentas e componentes 
para a indústria de 

construção civil. Com um 
portefólio com mais de três 

mil produtos, e soluções à 
medida, hoje em dia, a 

empresa é um sinónimo 
inolvidável de qualidade e 

dedicação ao cliente, mais-
valias suportadas numa 
equipa unida, altamente 

qualificada e motivada para 
fazer sempre mais e melhor.

Fazer sempre mais e melhor
fErrOvisEu – ArmAzéns dE fErrO dE visEu, ldA.

Andreia, Luís e Sandra Burgos
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sar de existirem centenas de imóveis 
por habitar, estão a ser construídos mais 
prédios, o que não faz qualquer sentido. 
o que vai acontecer é que as pessoas 
não vão conseguir pagar os emprésti-
mos que estão a contrair e a situação 
vai voltar a repetir-se”. 

Uma equipa de sucesso
“o sucesso desta empresa é o sucesso 
da sua equipa. É por isso que, no ano 
passado e este ano, fiz algo que muitos 
empresários não fazem: paguei um mês 
extra de ordenado a todos os funcioná-
rios. Temos colaboradores que já estão 
connosco há mais de 20 anos, cujo entu-
siasmo nunca esmorece e que se fartam 
de trabalhar. Somos uma equipa muito 
unida e é assim que pretendo que conti-
nuemos. os empresários não podem 
pensar só em si e têm que perceber que 
o seu sucesso se deve à sua equipa de 
trabalho”, advoga o empresário. 
em relação ao futuro, Luís burgos confes-
sa que já ponderou a abertura de um novo 
armazém, em Tondela, assim como a 
aposta na aquisição de uma pequena qui-

nadora, para realizar serviços de quina-
gem. Contudo, “estes projetos terão ainda 
que ser maturados e devidamente anali-
sados, até porque poderiam acarretar o 
aumento da equipa de trabalho. Claro que 
é sempre importante termos um plano b, 
caso exista essa necessidade, contudo, 
atualmente, a nossa capacidade de traba-

lho está a ser utilizada a 100%, daí que ou-
tro tipo de projetos seja considerado ape-
nas a longo prazo. Agora ambicionamos 
apenas continuar a consolidar a nossa po-
sição no mercado e continuar a satisfazer 
os nossos clientes, ao mesmo tempo que 
honramos as parcerias com os nossos for-
necedores”, conclui o empresário. 

IX

Principais produtos
Ferro - variado leque de produtos em 
ferro;
Caleiras - qualquer tipo de caleiras por 
encomenda (lacada, zincada, inox, zinco 
puro) e rufes à medida (todas as cores) e 
seus acessórios (funis, curvas, grampos, 
ângulos e outros); dispomos ainda de 
canos para fogões em chapa zincada ou 
inox (diversas espessuras e diâmetros), 
bem como chapéus, curvas (a 45 ou 90);
Chapa Ferro/Inox - chapas de cobertura 
(onduladas, perfiladas, painel sandwich), 
de várias cores e com qualquer medida 
e ainda chapa lisa zincada, zincor, preta, 
polida, gotas, inox, entre outros;
escadas - de alumínio com degraus 
quadrados e redondos e ainda vários 
tipos de escadotes de alumínio e ferro; 
Chapas - para coberturas perfilada 
ou ondulada, para fachadas (vários 
canelados), lacada, lisa ou em rolo 
(várias cores) e perfurada;
metal distendido;
Painéis lacados e zincados para 
vedações;
Vigas U, H e I;
Cantoneiras;
Ferro Chato e em T;
Tubo retangular, redondo, quadrado 
(zincado ou decapado);
Calhas em U, z, C, ómega com várias 
medidas de comprimento; 



► Fernando Teixeira, 60 anos de idade, 
criou a Larcli em 2002, uma empresa es-
pecialista em soluções de aquecimento 
central, ar condicionado, eletricidade, ca-
nalizações, sistemas de bombagem, rega 
automática, painéis solares, redes de gás 
e aspiração central. “depois de trabalhar 
durante muito tempo nesta área, vendi a 
minha quota numa outra empresa que 
operava neste setor, tinha que continuar 
a fazer aquilo que sabia, no mercado que 
conhecia e onde detinha know-how. Cos-
tuma-se dizer que um burro velho não 
aprende línguas. e foi assim que nasceu 
este projeto só comigo, numa primeira fa-
se. As coisas foram correndo bem e con-
tratei o primeiro funcionário, depois o se-
gundo, a compra do primeiro carro onde 
instalei uma verdadeira oficina ambulan-
te e que ainda detenho, e assim sucessi-
vamente até à dimensão que temos hoje. 
Confesso que nunca pensei que chegás-

semos a esta dimensão. Íamos crescen-
do de forma paulatina, segura, à medida 
que nos ia aparecendo trabalho”, recorda 
o empresário. Atualmente laboram na 
empresa 14 pessoas e a Larcli conseguiu 
atingir um volume de faturação em 2018 
de cerca de 600 mil euros.
olhando para trás, o empresário lembra 
que o setor da climatização mudou muito 
ao longo dos últimos anos, “sobretudo ao 
nível dos equipamentos e do seu rendi-
mento. Surgiram também novas ener-

gias, como o pellet que evoluiu muito e 
cuja utilização se banalizou”. 

Mercado e concorrência
olhando para o mercado na atualidade, 
Fernando Teixeira advoga que, apesar 
de otimista e confiante, possui algumas 
reservas, “porque o mercado é muito in-
definido. A verdade é que o fantasma de 
uma nova crise continua no ar. Apesar 
disso, quer queiramos quer não, o Go-
verno, de uma forma ou de outra, conse-

guiu trazer confiança para o mercado, 
uma vez que sempre demonstrou otimis-
mo. No passado, aconteceu precisa-
mente o contrário e o então líder fez 
aquilo que de pior se podia fazer, falar 
com pessimismo e sem perspetivas de 
futuro. Atualmente posso dizer que olho 
para o mercado com maior otimismo do 
que aquele que tinha em 2002 quando 
criei esta empresa”.  
Quanto à concorrência o empresário é 
perentório: “Não existe ao nível da quali-
dade com que prestamos os nossos ser-
viços e soluções. A qualidade dos produ-
tos que utilizamos e dos serviços que 
prestamos são incomparáveis. Claro que 
depois temos que nos bater com outras 
empresas, uma vez que estas laboram 
com base no preço, algo que nunca ire-
mos fazer. os clientes por vezes não têm 
formação técnica suficiente para compa-
rar dois orçamentos para trabalhos simi-

A larcli, lda. é uma empresa 
especializada nas áreas da 

eletricidade, canalizações e 
redes de água, ar 

condicionado, aquecimento 
central, sistemas de 

captação e tratamento de 
água, regas automáticas, gás 

e telecomunicações. Esta é 
uma empresa que pretende 
fornecer soluções técnicas 

para a habitação sempre com 
a maior qualidade e 

eficiência energética 
privilegiando as energias 

renováveis que se 
caracterizam pela 

capacidade de se regenerar 
e, como tal, serem 

virtualmente inesgotáveis 
respeitando o meio 

ambiente.

Soluções técnicas 
para a habitação

lArCli, ldA.

Fernando Teixeira
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“dEpOis dE trAbAlhAr durAntE muitO  
tEmpO nEstA árEA, vEndi A minhA quOtA  
numA OutrA EmprEsA quE OpErAvA nEstE 
sEtOr, tinhA quE COntinuAr A fAzEr AquilO 
quE sAbiA, nO mErCAdO quE COnhECiA  
E OndE dEtinhA know-how”



lares, e em regra geral optam pelo mais 
barato, não atendendo à qualidade dos 
produtos e serviços propostos.”

A Larcli orgulha-se 
da qualidade dos seus 
produtos e soluções 
e não prescinde dela
Fernando Teixeira assevera que a Larcli in-
veste incessantemente na formação cons-
tante da sua equipa de trabalho, “muitas 
vezes em ações fora da região e com cus-
tos elevados para a empresa, tudo para 
que possamos oferecer sempre o melhor 
a todos os nossos clientes. eu também 
sou formador e dou formações internas, 
contudo, neste âmbito devo destacar o pa-
pel que o ISQ – Instituto de Soldadura e de 
Qualidade tem desempenhado em Portu-
gal na formação de quadros especializa-
dos nesta área de negócio”.
o empresário defende que o segredo pa-
ra o sucesso desta empresa também de-
pende da sua equipa de trabalho, “onde 
os funcionários são remunerados devida-
mente pelo seu talento e know-how. Te-

nho um funcionário que já trabalha comi-
go há 22 anos, sendo que que os restan-
tes já estão na empresa há 15 ou 16 
anos. No fundo, a Larcli é como uma se-
gunda família para todos nós e é assim 
que tem de ser, uma vez que este setor 
de negócio está sustentado na confiança 
e é por isso que conheço muito bem a mi-
nha equipa de trabalho e tenho toda a 
confiança nela”. 

Mais do que clientes: amigos
A empresa labora tanto para o setor em-
presarial como particular, “sendo este 
um nicho onde estamos a apostar cada 
vez mais, porque queremos afirmar-nos 

na personalização de soluções técnicas 
para a habitação. Neste setor a principal 
área de negócio é o aquecimento e ar 
condicionado. Além disso, hoje em dia, 
não faz sentido construir só por construir 
e é por isso que as soluções e produtos 
que oferecemos são específicos e adap-
tados às necessidades daquele cliente 
em particular. No fundo, oferecemos so-
luções à medida. A verdade é que todas 
as obras são especiais, assim como to-
dos os clientes que devem ser sempre 
encarados desta forma. Aliás, mais do 
que especiais, cada cliente é um amigo e 
orgulhamo-nos de manter a relação com 
ele ao longo dos anos. Talvez por isso, ao 

longo da nossa história, nunca tivemos 
um cliente insatisfeito”, assegura Fernan-
do Teixeira que completa: “A verdade é 
que muitos dos clientes que temos vie-
ram recomendados por outros e a satis-
fação dos nossos clientes é mesmo a me-
lhor publicidade que podemos ter. esta 
realidade é muito gratificante até porque 
a verdade é que esta empresa só existe 
precisamente porque tem clientes”. 
Quanto ao futuro, o empresário conside-
ra que a empresa terá de realizar um tra-
balho mais incisivo a nível comercial, jun-
to dos vários players do mercado, “tudo 
para que estes possam conhecer melhor 
o nosso trabalho, as nossas soluções e o 
nosso design. Tudo para que possamos 
continuar a consolidar a nossa posição 
no mercado. Podemos ser os melhores, 
contudo, se não nos conhecerem, o nos-
so crescimento será muito mais compli-
cado. Assim pretendemos continuar a di-
vulgar o nosso trabalho e a angariar no-
vos clientes que privilegiam a qualidade e 
que não abrem mão desta, ainda que o 
custo seja superior”, conclui. 
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“tEnhO um funCiOnáriO quE já trAbAlhA 
COmigO há 22 AnOs, sEndO quE quE Os 
rEstAntEs já EstãO nA EmprEsA há 15 Ou 16 
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sEgundA fAmíliA pArA tOdOs nós E é Assim  
quE tEm dE sEr”



► Presente no mercado há 23 anos, a 
sociedade Cortagri foi criada por um gru-
po de 22 sócios com objetivo de melho-
rar a rentabilidade da atividade de cuni-
cultura, através da inseminação artificial 
de coelhas reprodutoras. 
olhando para o passado recente, José 
Parreiras, Alexandre Nogueira e David Oli-
veira advogam que estes últimos anos fo-
ram sobretudo de consolidação e cresci-
mento da atividade através de maior de-
senvolvimento na produção de carne pa-
ra consumo, tendo-se registado um cres-
cimento no volume de negócios de cerca 
de cinco por cento ao ano. 
“Fizemos um grande investimento ao ní-
vel dos meios de produção, nomeada-
mente com o aumento da capacidade 
produtiva”. 
A aquisição de uma área superior a 50 
mil metros quadrados, permitiu a cons-
trução de dois novos pavilhões, estando 
um já em pleno funcionamento e outro 
ainda está em fase de conclusão que 
deverá estar em produção no início do 
próximo ano. 
estes novos espaços representaram um 

investimento de cerca de um milhão de 
euros, sendo o seu efetivo de mais um 
milhar de coelhas reprodutoras, em ex-
clusividade para a produção de carne pa-
ra abate, “o que nos permitirá perfazer 
um acréscimo de 130 toneladas de car-
ne/ano. de salientar ainda que as coe-
lhas reprodutoras que vendemos aos 
nossos clientes cumprem todas as regras 
da biossegurança e estão já instaladas 
noutro espaço adaptado, em exclusivo, 
para essa finalidade. 
este investimento trouxe uma melhoria 
muito significativa nas condições de pro-
dução e consequentemente também 
uma melhoria na rentabilidade do negó-
cio e ainda a melhoria de qualidade do 
produto representando assim maior cre-
dibilidade no setor e no mercado”, expli-
cam os empresários. 
Líderes de uma equipa composta por 29 
pessoas, José Parreiras, Alexandre No-
gueira e david oliveira referem que, 
quando necessário, para satisfazer as 

necessidades do mercado, a Cortagri re-
corre a parcerias que tem com outras 
entidades criando, proporcionando a sa-
tisfação dos nossos clientes e o desen-
volvimento económico e social destas 
regiões, nomeadamente com a criação 
de novos postos de trabalho de forma in-
direta. 
Quanto ao volume de negócios, no ano 
de 2018 atingimos um valor superior a 
milhão e oitocentos mil euros, distribuído 
pelo mercado interno e externo. 
“No mercado internacional vale a pena 
destacar o mercado espanhol, aquele on-
de temos maior presença e onde nos im-
pomos pela qualidade dos nossos produ-
tos, o que faz com que muitos dos novos 
clientes nos solicitem por recomendação 
de outros clientes.  Não podemos deixar 
de referir a qualidade da genética com 
que trabalhamos “Hyplus Francesa” que 
é líder de mercado, sendo um forte con-
tributo para os bons resultados alcança-
dos, completam.

Coelhos: uma carne 
de excelência 
“Nesta área, o fator nutrição é mais im-
portante do que em muitos outros seto-
res e produtos, uma vez que os coelhos 
possuem um complexo sistema digestivo 
muito mais exigente, o que faz com que a 
alimentação destes animais desempe-
nhe um papel primordial na qualidade 
que a carne terá depois. 
As condições sanitárias em que os ani-
mais se encontram são outras das ques-
tões a ter em conta e que contribuem pa-
ra uma maior qualidade no produto final. 
Relativamente ao consumidor final tem-
-se registado uma melhoria na apresen-
tação do produto, de diferentes formas, 
nomeadamente partido e desossado, 
não se cingindo apenas ao tradicional 
coelho inteiro, sendo que o consumidor 
tem que perceber que estas mais-valias 
se vão refletir no preço final de venda”, 
alertam os empresários. 
em relação ao mercado, José Parreiras, 

Em entrevista ao 
Empresas+, josé parreiras, 

Alexandre nogueira e david 
Oliveira, responsáveis pela 

Cortagri - Cortegaça 
Agrícola, lda., dão a 

conhecer a empresa que foi 
criada em 1997, em 

Cortegaça, concelho de 
mortágua, que se dedica ao 

desenvolvimento da 
atividade de cunicultura, 

sendo a inseminação 
artificial de coelhas a sua 

principal atividade. no 
nosso país e Espanha, a 

Cortagri foi pioneira neste 
ramo de atividade. 

Coelho: carne com 
benefícios para a saúde 

COrtAgri - COrtEgAçA AgríCOlA, ldA. 

José Parreiras, Alexandre Nogueira 
 e David Oliveira
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Alexandre Nogueira e David Oliveira asse-
guram que este se encontra estável, ain-
da que o consumo de coelho tenha de-
crescido ligeiramente, de uma forma ge-
ral, em todos os países consumidores 
desta carne: Portugal, França, Itália e es-
panha. 
em relação aos motivos para este decrés-
cimo, os empresários advogam que resul-
ta, por um lado, “da concorrência de ou-
tro tipo de carnes e, por outro, de altera-
ções de hábitos de consumo”. 
Apesar disso, José Parreiras, Alexandre 
Nogueira e David Oliveira, estão ainda 
confiantes de que a realidade irá mudar 
até porque, durante três anos existe um 
projeto cofinanciado pela União Europeia 
de mais de um milhão de euros, a nível 
ibérico, intitulado Campanha europeia de 
promoção ao Consumo de Carne de Coe-
lho. “Isto acontece mercê as característi-
cas benéficas para a saúde e a qualidade 
que esta carne tem. 
Acreditamos que, em Portugal e espa-
nha, o consumo deste produto vai deixar 
de cair e que esta tendência se vai inver-
ter. Para isso, também tem sido impor-

tante o trabalho levado a cabo pela Asso-
ciação Portuguesa de Cunicultura (AS-
PoC) que tem trabalho na valorização e 
defesa da cunicultura, na busca pela me-
lhoria de sector. 
o seu consumo não pode ser comparado 
à de outros animais bem mais baratos e 
mais acessíveis, “mas é inegável a dife-
rença no custo de produção entre quilo 
de carne de coelho e um quilo de carne 
de frango ou porco. os custos são mais 
elevados, a qualidade da carne é diferen-
ciada e o consumidor tem que ter a no-
ção do que está a consumir um produto 
de melhor qualidade”. 

Líderes de mercado 
A Cortagri é líder no mercado nacional. 
De acordo José Parreiras, Alexandre No-
gueira e david oliveira, das 100 mil coe-
lhas reprodutoras existentes em Portu-
gal, 60 ou 70% estão sob a tutela da em-
presa, “o que é assinalável. Já em espa-
nha, num efetivo de cerca de 700 mil 
coelhas reprodutoras, parte destas tam-
bém são acompanhadas por nós, sendo 
que nas áreas junto à fronteira portugue-
sa a nossa posição no mercado tem-se 
consolidado”. Apesar disso, os empresá-
rios asseguram que continuam a ter al-
guns concorrentes no nosso país,”  

ainda que de pequena dimensão. Atual-
mente, os nossos maiores concorrentes 
são duas empresas com sede em espa-
nha que começaram pelo abate e distri-
buição e que agora laboram com a cria-
ção e produção, sendo que começaram a 
distribuir em Portugal, onde laboram 
mais três players de média dimensão, 
também vocacionados sobretudo para o 
abate”. 
Quanto ao futuro, José Parreiras, Alexan-
dre Nogueira e David Oliveira, acreditam 
será cada vez mais difícil para a Cortagri 
continuar a crescer em espanha, quando 
a logística está instalada em Portugal.
“Apesar disso, queremos consolidar 
mais a nossa posição, continuando a 
crescer de forma sustentada e estrutu-
rada. Paralelamente, temo-nos debati-
do, ao longo dos últimos anos, com a 
problemática da falta de mão de obra 
qualificada, o que dificulta ainda mais o 
nosso crescimento. Aliás, mesmo estan-
do disponíveis para dar a formação ne-
cessária, a verdade é que não existem 
pessoas disponíveis para trabalhar’’, 
concluem os empresários. 
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► Com uma equipa composta por 14 pes-
soas e um volume de faturação superior a 
um milhão de euros, em 2018, a Alumini-
beira – Indústria de Alumínios, Lda. fabri-
ca ainda painéis para portas em alumínio 
e dispõe de uma gama completa de caixi-
lhos para a construção. desde portas, ja-
nelas, persianas, portões e fachadas, a 
empresa oferece uma grande variedade 
de caixilharia para todo o tipo de obras, 
assim como oferece as mais variadas so-
luções em materiais para pequenas obras, 
remodelações e reorganização do espaço 
e decoração. 
olhando para trás, Joaquim Costa, respon-
sável pela Aluminibeira, revela que a em-
presa sentiu algumas dificuldades quando 
a última crise económica afetou o nosso 
país e o setor da construção civil estag-
nou. “Apesar da adversidade, a nossa es-
trutura já estava montada e consolidada 
no mercado, o que facilitou a nossa atua-
ção. Sem uma estrutura sólida teria sido 
muito difícil subsistir. Para além disso, 
apesar da crise, nunca prescindimos da 
qualidade e demos sempre o nosso me-
lhor, tudo para que o cliente ficasse satis-
feito e voltasse a recorrer aos nossos ser-
viços. É verdade que o percurso não foi fá-
cil e continua a não ser. A empresa podia 
estar a faturar muito mais do que aquilo 
que fatura neste momento, contudo não 
nos interessa arriscar e depois não conse-
guir receber e aumentar o crédito malpa-

rado. Assim, preferimos ser cautelosos e 
ter menos clientes, mas melhores e mais 
seguros”. 

O mercado e a concorrência
A Aluminibeira possui clientes tanto no 
mercado nacional como internacional, 
sendo que este já representa cerca de 
40% da faturação da empresa. A presença 
da empresa no estrangeiro ocorre sobre-
tudo no mercado francês, contudo a Alu-
minibeira já realizou obras no brasil, na 
Suíça e na bélgica, para citar apenas al-
guns exemplos. “A grande diferença entre 
o mercado português e o estrangeiro é 
que, no segundo, os clientes exigem quali-

dade e não se importam de pagar o preço 
justo por ela. Infelizmente, em Portugal, 
ainda se trabalha muito com base no pre-
ço”, salvaguarda o empresário. 
Joaquim Costa assevera que a atuação da 
empresa tem que ser cautelosa até por-
que enfrenta uma grande concorrência no 
mercado da região de Viseu. “Para nos di-
ferenciarmos, para além da qualidade, 
apostamos em compras em quantidade, o 
que nos permite oferecer um preço mais 
atrativo, até porque nos orgulhamos de 
manter a melhor relação com todos os 
nossos fornecedores. de realçar que, até 
no estrangeiro, temos crédito a 60 e a 90 
dias, o que diz muito da relação que temos 

com os fornecedores”. Contudo, apesar 
de todas estas mais-valias, o empresário 
advoga que ainda existem empresas que 
oferecem serviços a preços ainda mais 
baixos do que os praticados pela Alumini-
beira, “o que não conseguimos compreen-
der. A única explicação possível é a de que 
não vão pagar aos fornecedores e não era 
necessária esta abordagem, uma vez que 
o mercado português é suficiente para to-
dos. desta forma, em caso de problemas, 
as pessoas ficam completamente despro-
tegidas e quando precisarem de serviços 
de manutenção e pós-venda terão que 
contratar uma nova empresa e pagar no-
vamente, tudo porque a primeira empresa 
não lhes deixou qualquer garantia”. 
o empresário assevera ainda que os orça-
mentos enviados podem constituir outra 
forma de embuste dos clientes para algu-
mas empresas. “As empresas enviam os 
orçamentos com determinadas especifi-
cações e depois o produto entregue e ins-
talado não corresponde àquele que foi en-
viado no orçamento e o consumidor final 

Criada a 16 de novembro 
de 1990, em viseu, a 

Aluminibeira – indústria 
de Alumínios, lda. é uma 

empresa especializada no 
fabrico e comercialização 

de produtos e soluções em 
alumínio e pvC de elevada 

qualidade para portas 
fixas e móveis, janelas e 

marquises, oferecendo 
soluções técnicas “chave 

na mão” com uma 
excelente dicotomia 

qualidade/preço.

Qualidade acima de tudo
AluminibEirA – indústriA dE AlumíniOs, ldA.
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nem percebe. É certo que nesta questão a 
Internet veio dar uma ajuda e algumas 
pessoas já estão mais atentas. Além dis-
so, a caixilharia é um dos últimos compo-
nentes a serem instalados numa obra. As-
sim, as pessoas investem muito no início 
e, no final, o orçamento já está esticado 
até ao limite e o cliente opta pelo orça-

mento mais baixo. As pessoas esquecem-
-se é que uma boa caixilharia significa ele-
vada poupança no inverno com o aqueci-
mento e no verão com os sistemas de ar 
condicionado, pelo que deveria ser um 
produto mais tido em conta. Isto faz com 
que, passados alguns anos, esse mesmo 
cliente perceba que tem que fazer um no-

vo investimento e mudar a caixilharia que 
possui, o que representará um novo gasto 
desnecessário caso a primeira decisão ti-
vesse sido tomada com outro cuidado”. 
Joaquim Costa defende que a obrigatorie-
dade da certificação energética das habi-
tações também veio trazer maior visibili-
dade para a importância da instalação de 

uma caixilharia de qualidade. “Infeliz-
mente, neste setor, é fácil alterar as cara-
terísticas do alumínio, mexer no tipo de 
vidro ou alterar a qualidade dos acessó-
rios sem que o cliente comum consiga 
perceber que tais alterações foram feitas, 
fazendo com que o custo de produção 
desça 40% e a empresa aumente a sua 
margem de lucro. As pessoas têm que es-
tar cada vez mais atentas”. Para comba-
ter esta problemática, o empresário afir-
ma que, “tal como acontece noutros seto-
res, também aqui muitos produtos e solu-
ções deviam estar devidamente tabela-
dos e o mercado funcionaria de forma 
muito mais justa e acabaria com a con-
corrência desleal e as empresas menos 
sérias. em Portugal, por exemplo, uma 
empresa pode abrir insolvência e, no dia 
seguinte, no mesmo local, mudar o nome 
e abrir uma nova firma. Mas grave ainda 
a fazer uso do stock da empresa anterior, 
estragando o mercado a quem é honesto 
e quer cumprir com todos os pressupostos 
existentes. espero, para bem do mercado 
e do país, que esta realidade mude no fu-
turo”, conclui.  
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► em entrevista ao empresas+®, Carlos 
Saraiva, responsável pela escadimais, 
assegura que a empresa, nas suas im-
pressionantes instalações com cerca de 
3000m2, labora com os equipamentos 
tecnologicamente mais avançados, o que 
faz com que produza todo o tipo de esca-
das e escadotes em alumínio com a 
maior qualidade, vocacionados, sobretu-
do, para uma utilização doméstica. de 
acordo com o empresário, a escadimais 
tem ainda capacidade de fabricar toda a 
sua gama de produtos sob a marca dos 
seus clientes, outra importante mais-va-
lia. “Apesar de tudo, acredito que o segre-
do para o sucesso está nas parcerias que 
conseguimos estabelecer com os nossos 
fornecedores e na qualidade dos nossos 
produtos e soluções, o que faz com que 
consigamos satisfazer, da melhor forma, 
as necessidades dos nossos clientes, ao 
mesmo tempo que conservamos a con-
fiança dos nossos fornecedores”.

Aposta na exportação
Neste momento, a empresa exporta cer-
ca de 60 por cento da sua produção sen-
do que, para além do mercado nacional, 
os produtos escadimais são já comercia-
lizados em toda a vizinha espanha. “Ten-
do em conta a nossa localização geográ-
fica é verdade que a nossa presença é 
mais forte no Norte do país, ainda que os 
nossos produtos sejam cada vez mais en-
contrados a Sul. Acredito que a nossa po-
sição no mercado vai estabilizar, até por-
que a nossa dimensão é pequena, o que 
não nos permitirá um grande crescimen-
to”, advoga Carlos Saraiva.
o empresário reitera que ambiciona que 
a escadimais continue a expandir a sua 
atuação sendo que “a evolução geográfi-
ca natural seria o mercado francês. A 
questão é que é precisamente em França 
que estão localizados os principais fabri-
cantes europeus de escadas. Assim, este 
é ainda um mercado muito complexo, pe-

lo que estamos a ponderar se avança-
mos ou se arriscamos num mercado de 
mais fácil penetração, mas mais competi-
tivo ao nível do preço: o mercado do Nor-
te de África, em países como marrocos, 
Argélia e Tunísia, onde a qualidade exigi-
da dos produtos é muito semelhante à 
existente no mercado português e espa-
nhol, mas o preço tem uma importância 
primordial”.
em relação à concorrência, Carlos Sarai-
va afirma que este é um setor de negócio 
repleto de desafios e onde a Escadimais 
enfrenta muita concorrência. Apesar dis-
so, esta é também uma “área com mui-
tas oportunidades que nos permitem 
evoluir, ainda que nunca possamos negli-
genciar a atenção e cuidado que temos 
com todos os nossos clientes, assim co-
mo a qualidade que nos orgulhamos de 
ter em todos os nossos produtos. o nosso 
objetivo é que o nosso crescimento seja 
contínuo e seguro. Assim, olhando para a 

concorrência que enfrentamos, reconhe-
ço que nos debatemos com grandes pla-
yers, dotados de uma grande capacidade 
de investimento, o que faz com que con-
sigam crescer e evoluir a um ritmo muito 
mais acentuado do que aquele que con-
seguimos atingir. Claro que, apesar disso, 
damos sempre o nosso melhor e tenta-
mos evoluir na mesma medida, tudo para 
que possamos acompanhar o desenvolvi-
mento do mercado”.
No que concerne ao futuro, o empresário 
é perentório: “A nossa ambição é que 
continuemos a crescer, diversificando 
ainda mais a nossa carteira de clientes, 
assim como os mercados em que esta-
mos presentes. Independentemente de 
tudo, queremos continuar a crescer de 
forma sustentada, mantendo as relações 
de seriedade e de confiança que existem 
com colaboradores, clientes, fornecedo-
res e restantes parceiros de negócio”, 
conclui.  

Com uma equipa composta por 18 pessoas e um volume de faturação superior a um milhão e 
meio de euros, em 2018, a Escadimais, localizada em Oliveira de frades, é uma empresa 

vocacionada para a produção de escadas e escadotes portáteis, em alumínio. Com uma aposta 
clara nas parcerias de sucesso que consegue estabelecer com fornecedores e com a qualidade 

dos seus produtos e soluções, a empresa ambiciona continuar a subir sempre, rumo ao sucesso.

Sempre a subir rumo ao sucesso
EsCAdimAis
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► Albino oliveira, 66 anos de idade co-
meçou a trabalhar com 11 anos e está li-
gado ao setor das construções metáli-
cas desde os 15. em 1999 fundou a Al-
binox – Construções metálicas, Lda, em-
presa que se dedica à conceção, produ-
ção e instalação de equipamentos em 
aço inoxidável para a indústria. olhando 
para trás, o empresário recorda que a Al-
binox começou com apenas duas pes-
soas e “fomos crescendo, sempre com 
pequenos passos, mas com segurança. 
Certo é que a transparência, a experiên-
cia, a integridade e a confiança são valo-
res essenciais para nós”. Neste momen-
to, a Albinox possui uma equipa consti-
tuída por 13 colaboradores e registou 
um volume de faturação de 800 000 mil 
euros, em 2018. 
Vocacionada para a produção de solu-

ções adaptadas às necessidades dos 
seus clientes e com equipamentos ino-
vadores tecnologicamente apropriados, 
a Albinox labora sobretudo para a indús-
tria láctea embora também realize tra-
balhos para as indústrias química, viní-
cola e farmacêutica. “mais do que fabri-
cantes de equipamentos, somos parcei-
ros na concretização da solução ade-
quada”, advoga Albino oliveira. A empre-
sa procura a máxima satisfação dos 
seus clientes, apostando na qualidade 
dos seus produtos e na melhoria conti-
nua do seu sistema de gestão respeitan-
do as normas e requisitos da NP ISSO 
9001:2015. 
Ainda que a Albinox apresente soluções 
sobretudo no mercado nacional, de Nor-
te a Sul do país, a empresa também 
marca presença, direta e indiretamente, 

nos Açores, madeira e já produziu solu-
ções para o mercado internacional, no-
meadamente para espanha. “os nossos 
produtos são exportados pelos nossos 
clientes para muitos outros mercados, 
como Venezuela ou Uruguai” afirma o 
empresário que completa: “A melhor pu-
blicidade que podemos ter é a satisfa-
ção dos clientes com o nosso trabalho. A 

comprovar esta satisfação estão tam-
bém os elevados níveis de qualidade de 
todos os nossos produtos e soluções. 
muitos clientes vêm até nós recomenda-
dos por outros clientes, o que diz muito 
acerca de nós e da nossa qualidade”. 

presente no mercado há 20 anos, a Albinox – Construções metálicas, lda., localizada em bordonhos, 
s. pedro do sul, é uma empresa especializada na conceção, produção e instalação de equipamentos 

em aço inoxidável para a indústria. Apostando em soluções à medida das necessidades dos seus 
clientes, a empresa é o parceiro perfeito para o sucesso do seu negócio!

Parceiros 
no seu sucesso!

AlbinOx – COnstruçõEs mEtáliCAs, ldA.
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► A funcionar desde 1991, e com mais 
de 200 alunos, a Escola Profissional de 
Vouzela é uma instituição especializada 
no ensino e na formação profissional. 
“este projeto nasceu da necessidade de 
dar resposta à carência de mão-de-obra 
especializada no ramo da hotelaria que 
existia, isto porque estamos localizados 
na região de Lafões, muito próximo da 
estância Termal, o que faz com que esta 
zona detenha fortes potencialidades tu-
rísticas que valiam a pena explorar. Além 
disso, era elevada a percentagem de 
alunos que abandonavam precocemen-
te a escola sem preparação para a vida 
e para o mercado de trabalho”, explica 
José Lino Tavares, gerente e diretor pe-
dagógico da ePV. Para além da hotela-
ria, a escola apostou, desde logo, na ele-
tricidade, tendo, posteriormente, “surgi-
do a necessidade de dar resposta à ne-
cessidade de recursos humanos qualifi-
cados para a área industrial, como ins-
trumento de desenvolvimento regional”, 
completa.
Com mais de 25 anos de presença no 
mercado e apostando sempre em ofere-
cer o melhor aos seus alunos, a ePV tem 
realizado esforços para ter as melhores 
instalações, os equipamentos mais mo-
dernos, os formadores mais qualifica-

dos. Com mais de 500m2 de oficinas, 
um laboratório CNC, vários equipamen-
tos industriais, uma cozinha pedagógica 
equipada só para formação, um salão 
de estética e outro de massagens, um 
restaurante, uma oficina de mecatrónica 
automóvel, a Escola Profissional de Vou-
zela já marcou a diferença no ensino na 
região, “um ensino diferente e de quali-
dade. Apostamos no aprender fazendo, 
ajustando o ensino às necessidades de 
formação e valorização profissional de 
todos aqueles que procuram ingressar 
mais cedo no mundo do trabalho com 
uma qualificação profissional. Forma-
mos de acordo com as necessidades do 
mercado de trabalho e é por isso que te-
mos um registo de empregabilidade a 
rondar os 100%.”, explica o diretor peda-
gógico. 
A escola procura fazer um acompanha-
mento próximo dos alunos, mesmo de-
pois destes concluírem a sua formação. 
Neste contexto o gabinete de apoio com 
a psicóloga e os diretores de curso de-
sempenha um papel preponderante por-
que “fazemos a ponte com o mundo do 
trabalho. Para além das tarefas específi-
cas que visam a inserção e acompanha-
mento na vida ativa dos diplomados, de-
senvolvemos atividades no âmbito de 

orientação vocacional e profissional. Or-
gulhamo-nos de não abandonarmos os 
alunos depois de estes concluírem a sua 
formação”, assegura José Lino Tavares 
que afasta, por completo, o sentimento 
pejorativo em relação aos cursos profis-
sionais: “os alunos procuram uma for-
mação que lhes dê mais perspetivas em 
termos de emprego. Há cada vez mais 
casos de jovens que, por exemplo, fa-
zem a faculdade e, no final do curso, não 
conseguem emprego na área de forma-
ção e as suas expetativas saem gora-
das. os nossos alunos têm consciência 
disso e preferem o ensino profissional, 
integrando, de imediato, o mercado de 
trabalho”.
Atualmente, as ofertas formativas da 
ePV estão ligadas a três áreas: a restau-
ração/hotelaria, a mecânica/eletrónica 

e eletricidade e a estética e massagem. 
Para além disso, a escola possui cursos 
de educação e formação (CeFs). estes 
são cursos de nível II (equivalência ao 9º 
ano). 
A ePV oferece ainda um curso de nível V 
em parceria com a AFTebI (Associação 
para a Formação Tecnológica e Profissio-
nal da beira Interior). 
“Como estamos em permanente diálogo 
com o tecido empresarial, a nossa oferta 
formativa irá sempre ao encontro das 
suas reais necessidades. Por conseguin-
te, não pomos de parte a abertura de 
mais e de novos cursos. Além disso, 
queremos continuar a apostar na em-
pregabilidade, lutando contra a crise, e 
deixando nos nossos alunos o «bichi-
nho» do empreendedorismo”, conclui Jo-
sé Lino Tavares. 

Criada em outubro de 1991 com o objetivo de se 
dedicar, em exclusivo, à nobre arte do ensino e da 

formação profissional, a Escola Profissional de 
vouzela (Epv) é, hoje em dia, sinónimo de qualidade, 
rigor e profissionalismo. Sob o comando de José Lino 

tavares desde 2004, atualmente, a Epv oferece aos 
seus alunos soluções de ensino onde a 

empregabilidade é garantida.

Empregabilidade garantida
EsCOlA prOfissiOnAl dE vOuzElA, ldA.
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