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Muito mais do que simples madeira















► Fundada em 2006, a EPW® dedica-
-se à extrusão de perfis produzidos com 
compostos de plástico e madeira (WPC). 
Estes podem ser depois aplicados em 
várias soluções exteriores como desde 
decks para passadiços, até piscinas, va-
randas ou até mesmo revestimentos de 
fachada para edifícios. O tato e a visão 
deste material sugerem que se trata de 
madeira, no entanto, este produto resul-
ta da simbiose perfeita entre as proprie-
dades de eleição dos seus componen-
tes: madeira e polímeros.
Olhando para trás, Bruno Pita, diretor 
da empresa e engenheiro mecânico, re-
fere que, nos últimos cinco anos, a 
EPW® aumentou exponencialmente as 
suas instalações. Hoje em dia, a empre-
sa tem ao seus dispor mais de seis mil 
metros quadrados de área de produ-
ção, laborando com cinco linhas de pro-
dução, 24 horas por dia, sendo a produ-
ção contínua de segunda a domingo 
nos meses de verão. “Crescemos à ra-
zão de dois dígitos percentuais por ano, 
o que é assinalável”, refere o empresá-
rio que, no entanto, reconhece que tive-
ram que ser também ultrapassados al-
guns obstáculos. “Debatemo-nos com a 
problemática da falta de mão-de-obra, 
sendo que, a pouca que existe, não es-
tá dotada de qualquer formação. Peran-
te este cenário, a nossa opção [e de to-
da a industria em geral] passe, cada 
vez mais, pela automatização de pro-
cessos, por forma a que a mão de obra 
especializada seja cada vez menos ne-
cessária. A verdade é que não nos com-
pensa formar colaboradores quando a 

rotatividade faz parte do ADN desta ge-
ração. Assim, em detrimento de investir 
na formação, toda a indústria está a op-
tar por investir na tecnologia”. Para 
Bruno Pita este é um problema cultural 
do nosso País. “Não apostamos na for-
mação intermédia. Em Portugal, ou 
existem pessoas sem formação ou li-
cenciados, parecendo que é quase uma 
vergonha frequentar e ser formado nu-
ma área mais técnica e profissional, o 
que não faz qualquer sentido. Neste as-
peto, devíamos regressar ao passado e 
implementar uma espécie de escolas 
industriais. Atualmente, os politécnicos 
só apostam nas licenciaturas e eu per-
gunto porquê. Os politécnicos deviam 
apostar em formações mais práticas e 
menos académicas, é isso que o mer-
cado precisa. Se as coisas continuarem 
assim, a indústria vai continuar a auto-
matizar-se e, daqui a alguns anos, os 
níveis de desemprego irão, certamente, 
subir porque as empresas vão deixar de 
precisar de pessoas e vão precisar ape-
nas de máquinas”. 
A EPW® persegue, ainda, desde o início, 
infraestruturas e supraestruturas adap-
tadas a uma política ambiental e tecno-
lógica de excelência, daí que realize 
aposta ecológica do aproveitamento das 
águas das chuvas, onde tem capacidade 
de armazenamento instalada de 120 
mil litros. “Os nossos produtos também 
são ecológicos, uma vez que a nossa 
madeira provêm de cadeias de produ-
ção sustentáveis. Existem apenas mais 
duas unidades fabris com esta certifica-
ção em toda a Europa. O ambiente para 

nós não é apenas uma bandeira, faze-
mos dela uma realidade. Tomamos es-
tas decisões por princípio e não por pura 
ostentação”, assegura Bruno Pita.

Uma empresa global
Com 30 funcionários nos seus quadros 
e uma faturação, em 2018, cifrada nos 
três milhões e meio de euros, a EPW® 
exporta cera de 70% da sua produção 
para o mercado externo, sendo o restan-
te consumido internamente. Os princi-
pais mercados da empresa são países 
como os Emiratos Árabes Unidos, Egito, 
França, Espanha e Inglaterra, ainda 
que a EPW® comercialize as suas solu-
ções e produtos para 22 países diferen-
tes, onde tem centenas de clientes. De 
acordo com o empresário, os mercados 

que estão a registar um maior cresci-
mento são o da Arábia Saudita, Dubai e 
Qatar, sendo que a empresa também a 
dar os seus primeiros passos no merca-
do Australiano. Apesar de toda a pre-
sença no mercado internacional, Bruno 
Pita assegura que a EPW® não esque-
ce o mercado português, onde é líder, 
“até porque foi aqui que nascemos e 
que tudo começou. Curiosamente, o 
mercado português é um dos que mais 
cresceu este ano. Neste momento, já 
faturamos quase o dobro do registado 
no ano passado”. 
Quando ao mercado europeu, o empre-
sário afirma que este está a atravessar 
uma recessão há dois/três anos “e é 
claro que essa situação nos prejudica. 
Falamos de um segmento de mercado 

Em entrevista ao Empresas +®, Bruno Pita, diretor da EPW®, faz 
o balanço da atividade levada a cabo pela empresa no decorrer 
dos últimos anos. Hoje em dia, a EPW® é uma referência a nível 
europeu e mundial na produção de perfis extrudidos a partir de 

um compósito de polímeros e fibras naturais. A este composto é 
dado o nome de WPC (Wood Plastic Composite), uma mistura 

homogénea de madeira e polímero, um produto que combina o 
melhor destes dois materiais.

Muito mais do que 
simples madeira

EPW® – TECNOLOGIAS DE EXTRUSÃO

8

“A VERDADE É QUE NÃO NOS COMPENSA  
FORMAR COLABORADORES QUANDO A 
ROTATIVIDADE FAZ PARTE DO ADN DESTA GERAÇÃO. 
ASSIM, EM DETRIMENTO DE INVESTIR  
NA FORMAÇÃO, TODA A INDÚSTRIA ESTÁ  
A OPTAR POR INVESTIR NA TECNOLOGIA”

Bruno Pita



alto e médio-alto, uma vez que estes 
são produtos caros, que não estão ao 
alcance de todos. Falamos de soluções 
que chegam ao cliente final com custos 
que rondam os 80 euros o metro qua-
drado, o que é assinalável. Neste mo-
mento, as empresas estão a optar por 
não realizarem acabamentos topo de 
gama em muitas das suas habitações. 
Possuímos um escritório comercial na 
Alemanha, desde 2016, e a sua ativida-
de tem baixado.  O mesmo tem aconte-
cido com o mercado francês, espanhol 
e italiano, onde o consumo dos nossos 
produtos tem baixado. Penso que toda 
a Europa está a passar uma recessão 
generalizada. O mesmo aconteceu com 
o mercado da vizinha Espanha, onde as 
nossas vendas também baixaram mui-
to, ainda que permaneçamos líderes. O 
que acontece é que esta descida não 
se sente apenas neste ou aquele clien-
te, ou neste ou naquele mercado. Esta 
é sentida, de forma geral, com todos os 
nossos clientes, independentemente 
da sua dimensão”. 
Com obras emblemáticas um pouco por 
todo o mundo, Bruno Pita revela que a 
EPW® está, atualmente, a terminar um 
projeto com cinco mil metros quadra-
dos, no Egito. Além disso, “trabalhamos 
com grandes cadeias de hotéis mun-
diais e, por exemplo, estamos no proje-
to de reconstrução da torre que ardeu, 
há três anos, em Londres. As varandas 
dos 66 andares do edifício estão a ser 
equipadas com as nossas soluções, 
precisamente pela sua resistência ao 
fogo. Falamos de 14 mil metros quadra-
dos, numa obra que será uma referên-
cia quando estiver terminada daqui a 
dois anos”. 

Qualidade vs. preço
De acordo com o empresário, no passa-
do, a China era um problema para todos 
os produtores europeus, “uma vez que 
entravam no mercado livremente, com 
qualquer tipo de produto [com taxas 
aduaneiras que não protegem a indus-
tria europeia], a um preço muito mais 
baixo do que aquele que qualquer um de 
nós conseguia apresentar aos clientes 
e, durante alguns anos, estes escolhe-
ram em função do preço, até que o fator 
qualidade passou a ser decisivo. Todos 
sabemos que a China também produz 
produtos de qualidade. A maior parte 
dos produtores automóveis está presen-
te naquele país e o controlo de qualida-
de é europeu, o que demonstra a sua ca-
pacidade. É errada a mensagem de que 
tudo o que vem da China não presta. 
Aliás, eu costumo afirmar que, se quiser-
mos, também conseguimos produzir 
produtos a preço baixo como na China. A 
questão é que o consumidor, não protes-

ta ou reclamam com um produtor chi-
nês, porque assume que pagou pouco, 
como tal é natural que a performence do 
produto seja reduzida. Qualquer fabri-
cante europeu consegue produzir ao 
preço da China, contudo, o que é inegá-
vel é que a baixa de preço significa forço-
samente a baixa de qualidade”. O con-
sumidor aceita isto vindo de um produto 
Asiatico, mas não aceita se vier de um 
produtor europeu.
Apesar da evolução e de uma maior 
aposta na qualidade, Bruno Pita consi-
dera que, “infelizmente, em Portugal, 
muitos clientes continuam a decidir com 
base no preço, não percebendo que, em 
dois anos, o investimento que fizeram 
com a aquisição dos nossos produtos 
está já pago, enquanto que uma solução 
em madeira continuará a ter manuten-
ções, podendo mesmo que ter que ser 
substituída ao fim de algum tempo. Exis-
tem ainda mercados internacionais, co-
mo por exemplo, Norte de África, Angola 

e Brasil, que funcionam também com 
base no preço. Noutros pontos do mun-
do, felizmente, já não é assim e a esco-
lha recai na qualidade. Mesmo nos paí-
ses nórdicos onde existe uma grande 
cultura da madeira, até porque existe 
em grandes quantidades, à mercê da 
nossa qualidade, conseguimos já im-
plantar-nos e convencer muitos clientes. 
Temos mesmo um distribuidor na Suécia 
e o mercado está a correr muito bem”, 
assegura o empresário.
Bruno Pita explica que os produtos e so-
luções EPW® não estão presentes nas 
grandes superfícies porque essa é a es-
colha da empresa. “Optamos por laborar 
apenas na distribuição. Dentro desta 
existem dois tipos de clientes, os que 
gostam de madeira e que, independen-
temente do custo, optam sempre por es-
ta e os que gostam de madeira, mas que 
não querem estar a gastar, de seis em 
seis meses, o custo da sua manutenção 
ou que rejeitam a possibilidade de uma 
criança poder espetar uma farpa no pé 
na madeira que tanto insistiram em ins-
talar. A nossa aposta é precisamente es-
te segundo tipo de cliente, que gosta de 
madeira, mas que olha para o produto 
de uma forma mais económica”. 
Quanto ao futuro, o empresário é peren-
tório e considera que este está na globa-
lização e “em conseguirmos uma peque-
na quota de mercado em vários países. 
É por isso que estamos a equacionar a 
abertura de uma unidade fabril no Cen-
tro da Europa, tudo para que possamos 
continuar a ser competitivos nos merca-
dos a Leste da Alemanha, locais onde o 
preço dos transportes faz com que per-
camos competitividade perante os nos-
sos concorrentes”, conclui.
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► Sediada em Águeda, a Fimel é uma 
empresa conhecida e reconhecida no 
mercado nacional e internacional pela 
sua qualidade no fabrico de equipamen-
tos para pintura industrial e tratamento 
de superfícies. De acordo com Catarina 
Rocha, o core business da Fimel centra-
-se no fabrico de máquinas e aparelhos 
elétricos para a indústria em geral, sendo 
a empresa reconhecida no mercado pelo 
seu know-how na instalação de linhas de 
pintura. “Como esta é uma área bastante 
específica e que requer amplo conheci-
mento técnico, possuímos as competên-
cias necessárias para apresentarmos so-
luções de tratamento de superfícies co-
mo aquecimento e tratamentos específi-
cos, sempre de acordo com as necessi-
dades dos clientes”. Leonel Rocha, admi-
nistrador da empresa acrescenta que “os 
projetos mais inovadores, onde a quali-
dade é uma garantia, têm sido apresen-
tados e instalados por nós e somos co-

nhecidos e reconhecidos no mercado pe-
la nossa qualidade”. Com 38 anos de ex-
periência, a empresa é uma referência 
no setor, uma vez que aposta no desen-
volvimento de soluções inovadoras e 
ajustadas à realidade do mercado.

Ambição no presente e futuro
“Queremos ser uma empresa de referên-
cia nos mercados onde atuamos, onde 

Em entrevista ao 
Empresas+®, Leonel 

Rocha, administrador da 
Fimel, e Catarina Rocha, 

do departamento 
comercial, falam sobre o 

passado recente e dos 
projetos para o futuro 

desta empresa líder no 
fabrico de equipamentos 
para pintura industrial e 

tratamento de 
superfícies.

38 anos onde 
um cliente é um amigo

FIMEL

Leonel Rocha
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“COMO ESTA É UMA ÁREA BASTANTE ESPECÍFICA 
E QUE REQUER AMPLO CONHECIMENTO TÉCNICO, 
POSSUÍMOS AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 
PARA APRESENTARMOS SOLUÇÕES DE 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES COMO AQUECIMENTO 
E TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, SEMPRE DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS CLIENTES”



nos destacamos pela excelência opera-
cional e pela qualidade dos nossos pro-
dutos e serviços, estabelecendo parce-
rias que se revelem proveitosas para am-
bas as partes, ao aliar e agregar siner-
gias. Este lema sempre esteve bem pa-
tente e acredito que este é o segredo pa-
ra conseguirmos estabelecer ainda mais 
e melhores negócios no futuro”, garante 
Leonel Rocha, ainda que reconheça que, 
para isso, “temos que ser sempre exigen-
tes e ambiciosos, procurando diariamen-
te a evolução, inovação e melhoria contí-
nua”. Catarina Rocha lembra que tam-
bém “não podemos esquecer ainda a im-
portância do trabalho em equipa, assim 
como o respeito pelo próximo, até porque 
baseamos a nossa atuação na confiança 
e transparência, até porque o nosso com-
promisso é sempre com o cliente, com 
quem nos orgulhamos de construir rela-
ções sólidas que garantem negócios de 
sucesso”. 
Para a Fimel, um cliente tem que ser um 
amigo. Esta é a postura que a empresa 
adotou desde a sua criação e da qual não 
prescinde. “A verdade é que não quere-
mos um cliente para uma ocasião, mas 
sim para a vida, até porque ele partilha a 
sua boa experiência com outros e a nos-
sa carteira de clientes cresce com base 
na recomendação. Assim, queremos es-
tabelecer com cada cliente uma longa re-
lação de confiança e de parceria. Esta 
postura é exatamente a mesma com to-
dos os nossos fornecedores. Claro que 
imprevistos podem aparecer sempre, 
contudo, aquilo que nos determina é a 
forma como os encaramos, resolvemos e 
avançamos”, assevera o administrador. 

Dada a multiplicidade de produtos que a 
Fimel cria, os mercados para os quais se 
direciona são vastos e transversais a di-
ferentes áreas de negócio. Assim, a sua 
carteira de clientes é vasta e diversa e 
passa por clientes como a Mercedes no 
Brasil, a Volkswagen e a Simoldes na Po-
lónia, a Riablades/Senvion em Portugal, 
a Sodecia na China e Índia, a Acciona em 

Espanha e a e a MGI Coutier/Avon Auto-
motive em Portugal. No passado, a em-
presa também colaborou e equipou em-
presas de referência, como a Bosch, a 
Sanitana, a Teka e a TAP.
Atualmente, a Fimel conta com uma equi-
pa composta por 120 pessoas, reparti-
das por três unidades de trabalho. A em-
presa apresentou um volume de fatura-

ção, em 2019, de oito milhões de euros, 
sendo que destes 35 por cento foram 
conseguidos no mercado externo. De 
acrescentar ainda que a empresa aposta 
na formação constante dos seus qua-
dros, uma vez que a Fimel pretende estar 
preparada para todas as fases de execu-
ção de um projeto, desde a conceção até 
à respetiva verificação, instalação e for-
mação do cliente mais exigente, para que 
este tire o maior partido da tecnologia 
fornecida. Por fim, segundo Leonel Ro-
cha, a satisfação dos seus funcionários é 
também um ponto-chave para a empresa 
e, por isso, a Fimel rege-se por valores co-
mo a ambição, responsabilidade, coope-
ração, confiança e compromisso.

A aposta na energia eólica
As energias renováveis, nomeadamente a 
eólica, têm sido outra das apostas fortes 
da empresa ao longo da última década, 
uma vez que viram neste setor de negócio 
um grande potencial, o que permitiu à em-
presa o desenvolvimento de máquinas e 
de programação à medida das necessida-
des dos seus clientes. “Esta é uma área 
onde a automatização de processos se 
torna um desafio diário, e é ainda um se-
tor em constante mutação, onde a inova-
ção tecnológica é uma realidade diária. É 
também esta renovação que nos permite 
estar preparados para entrar em áreas di-
ferentes, casos sintamos essa necessida-
de, uma vez que os nossos clientes con-
fiam em nós e irão incluir-nos em novos 
projetos, em áreas díspares daquela que é 
o nosso principal core business. Foi assim 
que, além do setor da energia eólica, con-
seguimos estar presentes no mercado au-
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“ESTA É UMA ÁREA ONDE A AUTOMATIZAÇÃO DE 
PROCESSOS SE TORNA UM DESAFIO DIÁRIO, E É 
AINDA UM SETOR EM CONSTANTE MUTAÇÃO, ONDE 
A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA É UMA REALIDADE 
DIÁRIA. É TAMBÉM ESTA RENOVAÇÃO QUE NOS 
PERMITE ESTAR PREPARADOS PARA ENTRAR 
EM ÁREAS DIFERENTES, CASOS SINTAMOS ESSA 
NECESSIDADE”



tomóvel, onde também já instalámos algu-
mas máquinas, assim como na área do 
tratamento da cortiça”, revela Catarina 
Rocha, principal responsável pela área da 
energia eólica. 
“A nossa intenção foi ajudar os nossos 
clientes a tornarem os seus processos 
mais leves e autónomos. Felizmente esta 
foi uma aposta ganha por nós e este é 
um setor de negócio que, na atualidade, 
está em franco crescimento. Isto aconte-
ce porque a Fimel veio revolucionar esta 
área. O fabrico das pás era realizado de 
forma muito artesanal e nós apostamos 
na apresentação de uma solução mais 
eficaz, mais célere e industrializada, o 
que veio beneficiar, em muito, o setor. 
Neste momento, já temos equipamentos 
instalados em grandes players europeus 
e mundiais que laboram no mercado da 
energia eólica. A exceção é apenas a Chi-
na. Nos restantes países estamos já es-
palhados um pouco por todo o mundo”, 
explica Leonel Rocha. Assim, e porque a 
Fimel aposta fortemente em criar solu-
ções globais para os seus clientes, a em-
presa dotou-se internamente da capaci-
dade de automatizar os processos e de 
desenvolver soluções ao nível da indús-
tria 4.0. Estas características fazem com 
que as soluções específicas que ofere-
cem a quem requisita os seus serviços 
sejam completamente automatizadas e 
contam com o auxílio precioso de quatro 
linhas de pintura.
“Neste momento já comos conhecidos e 
reconhecidos pela concorrência também 
nesta área, uma vez que as nossas solu-
ções já são conhecidas globalmente. As-
sim, ficamos muito satisfeitos quando até 
eles nos procuram para que os possamos 

ajudar na resolução de algumas proble-
máticas. Convém lembrar que falamos de 
grandes multinacionais que dominam o 
mercado internacional. A preocupação 
constante com a qualidade é um fator que 
nos distingue da concorrência, uma vez 
que nos apresentamos como um parceiro 
de negócios e não um simples fornecedor 
de máquinas”, reitera Catarina Rocha. 
A Fimel também aposta na preservação 
do meio ambiente e na poupança de 
energia e, por isso, possui uma capacida-
de instalada de 400 painéis solares, o 
que faz com que toda a unidade fabril la-
bore principalmente com energia produ-
zida pela própria empresa. “Não podía-

mos oferecer alternativas energéticas 
aos nossos clientes e não apostar nelas 
internamente”. 

Dificuldades a ultrapassar
“Em muitos aspetos, o Estado português 
não apoia devidamente as empresas na-
cionais e não apresenta medidas verda-
deiramente promotoras da economia e 
do emprego. 
Falamos nomeadamente da burocracia, 
do elevado custo das fontes de energia, 
das acessibilidades. Mesmos quando os 
apoios existem,  as decisões são toma-
das com base em projetos e projeções, 
sem qualquer conhecimento da realida-

de das empresas no terreno, o que faz 
com que empresas sólidas e consolida-
das sejam prejudicadas, apenas porque 
foram demasiado sérias nas suas preten-
sões, comparadas com outras, que, prati-
camente só existem  no papel, mas que 
apresentam um cenário mais otimista 
das suas projeções e potenciais resulta-
dos. Na Fimel trabalhamos sempre tendo 
por base números reais e realistas e em 
nada especulatórios. Esta empresa nun-
ca viveu em função de utopias”, refere 
Leonel Rocha que completa: “Claro que 
depois essas medidas não surtem efeito 
e a sociedade e a economia não benefi-
ciam delas”.
Paralelamente, o empresário apresenta o 
seu descontentamento quanto à gestão 
das vias de comunicação e explica por-
quê: “Estamos localizados em Águeda e 
debatemo-nos com grandes dificuldades 
ao nível dos transportes, uma vez que 
não somos servidos por nenhuma via de 
comunicação principal. As autoestradas 
ficam longe e, mais problemático, as vias 
para lá chegar estão em mau estado. Co-
mo é possível que uma zona industrial 
como esta, com empresas que faturam 
milhões, disponha destas condições? De-
moramos uma hora a chegar a Aveiro e 
demoramos uma hora a chegar a Coim-
bra, o que é inconcebível”. 
Quanto ao futuro, e apesar destas dificul-
dades,  para Leonel e Catarina Rocha, o 
objetivo é claro: continuar na linha da 
frente, garantindo inovação e qualidade 
em tudo o que fazem. “Olhamos para o 
futuro com otimismo e pretendemos con-
tinuar a atuar de acordo com elevados 
padrões de conduta e responsabilidade 
social”, concluem. 
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“NESTE MOMENTO JÁ COMOS CONHECIDOS E 
RECONHECIDOS PELA CONCORRÊNCIA TAMBÉM 
NESTA ÁREA, UMA VEZ QUE AS NOSSAS SOLUÇÕES 
JÁ SÃO CONHECIDAS GLOBALMENTE”



► Com uma equipa constituída por oito 
profissionais altamente qualificados e 
com uma relação de proximidade com a 
população, sempre com base na confian-
ça, a Farmácia Camelo é uma referência 
em Avanca. Em entrevista ao Empre-
sas+®, Rui Pintassilgo, responsável pela 
Farmácia, assevera que os últimos sete 
ou oito anos têm sido complicados “é um 
desafio que temos conseguido transpor 
mercê uma gestão muito rigorosa. As far-
mácias perceberam que não podem 
apostar em grandes stocks e que devem 
deter apenas os produtos que efetiva-
mente vendem. Deixou de haver desper-
dício. Temos a consciência que este facto 
acarreta o transtorno ao cliente de não 
ter disponível, de imediato, um medica-
mento menos comum, contudo, de outra 
forma, o negócio deixaria de ser susten-
tável, o que seria ainda pior”. O farma-
cêutico advoga que este ajustamento te-
ve que ser realizado de forma transversal 
em todo o setor e que os resultados já 
são visíveis: “A situação melhorou ligeira-
mente e, nos últimos dois anos, conse-
guimos ter uma pequena margem de ma-
nobra, ainda que saibamos que nunca 

iremos voltar a um passado onde a ges-
tão financeira não era uma preocupação. 
Não podemos esquecer que o setor da 
farmácia, em Portugal, tem a segunda 
pior margem de lucro entre todos os paí-
ses da União Europeia”. 
Olhando para o estado do setor, Rui Pin-
tassilgo defende que, apesar do Governo 
se congratular com as notícias que dão 
nota que as exportações aumentaram, “o 
setor dos medicamentos tem sido um 
dos que mais cresce. Assim, se os medi-
camentos vão para o mercado externo, 
não estão disponíveis para o mercado 
nacional e as pessoas não têm acesso a 
eles. Para combater este flagelo, feliz-
mente, o Infarmed está a automatizar a 
comunicação de medicamentos esgota-
dos nas farmácias, o que vai permitir 
que exista o conhecimento, quase ao se-
gundo, de todos os medicamentos em 
falta, o que permitirá a agilização da sua 
remessa”. 
O farmacêutico olha para o futuro de for-
ma preocupada e revela que este será 
uma incógnita. “O nosso maior cliente é o 
Estado e é ele que define os preços que 
são praticados em todos os medicamen-

tos sujeitos a receita médica, o que faz 
com que o futuro do setor dependa, em 
grande parte, do regulador. Nos últimos 
dois ou três anos este tem-se mantido 
neutro, não registando qualquer antago-
nismo com a Associação Nacional de Far-
mácias. Contudo, a verdade é que o Go-
verno Central já devia ter sido mais proac-
tivo, no sentido de aproximar mais as mar-
gens praticadas em Portugal daquelas 
que existem nos restantes países euro-
peus. Para além disso, penso que tam-
bém já devia ter sido começada a discutir, 
de forma séria, a questão do pagamento 
atempado do serviço farmacêutico”. 
Rui Pintassilgo reconhece que se têm re-
gistado alguma evolução, mas em peque-
nas questões. “O Governo tem sido rece-
tivo ao diálogo e tem-se mostrado sensí-
vel a todos os estudos e revindicações 

apresentadas, porém não enceta nenhu-
ma medida verdadeiramente transforma-
dora. Era importante que o ato farmacêu-
tico fosse pago. Esta mudança poderia 
tornar novamente o setor atrativo, voltan-
do a um passado onde as farmácias esta-
vam renovadas, realizavam apostas cla-
ras na inovação tecnológica e na forma-
ção dos seus quadros, almejando a qua-
lidade e a oferta de um melhor serviço 
para todos os seus clientes. Hoje, ainda 
que reconheçamos que muitos espaços 
continuam a trabalhar desta forma, co-
mo é o nosso caso, muitos outros já 
claudicaram e têm cada vez menos con-
dições para o fazer. Conheço diversos 
casos de farmácias de terceira geração 
que tiveram que mudar de direção por-
que se tornaram insustentáveis, o que é 
devastador”, conclui.  

Gerida por Manuela Carvalho e Rui Pintassilgo, desde 1998,  
a Farmácia Camelo, em Avanca, Aveiro, estabeleceu uma relação 

de proximidade e de empatia com os seus clientes. Com uma 
aposta clara na qualidade de todos os serviços prestados e com 

uma equipa altamente qualificada, a empresa é sinónimo de 
honestidade e responsabilidade, tudo para uma farmácia 

moderna, humana e sempre disponível.

22 anos ao serviço 
da população

FARMÁCIA CAMELO
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Rui Pintassilgo  e Manuela Carvalho



► Constituída por uma equipa dinâmi-
ca, altamente qualificada e apostada 
numa permanente atualização de técni-
ca e equipamentos, a Clínica Moinheiro 
é uma empresa especializada nas 
áreas da medicina dentária a reabilita-
ção oral, ortodontia, prótese, implanto-
logia, periodontologia, dentisteria, 
odontopediatria e estética do sorriso. 
Apresentando um leque alargado de so-
luções, onde cada caso é estudado de 
forma única, sempre com o objetivo pri-
mordial da criação de um sorriso perfei-
to, uma função mastigatória eficaz e à 
medida das necessidades, ambições e 
bem-estar dos seus clientes, neste es-
paço todos os tratamentos são devida-
mente estudados e orçamentados. 
Qualidade técnica, atendimento profis-
sional, higiene, transparência em rela-
ção a tratamentos e aos seus custos e 
um acompanhamento permanente são 
valores fundamentais na Clínica Moi-
nheiro. 

Tecnologia de ponta
José Luís Moinheiro garante que, cada 
vez mais, a medicina dentária é condi-
cionada pelas novas tecnologias. Neste 
sentido, a clínica adquiriu um novo 
equipamento de leitura 3D. Este equi-
pamento é um scanner intra-oral que 
faz a leitura precisa da boca do pacien-

te, gerando uma impressão 3D virtual. 
As mais-valias são inegáveis: “Cada  
vez menos existe a necessidade de rea-
lizarmos os moldes na boca do pacien-
te, algo que as pessoas detestam por-
que não se sentem confortáveis.  
Com recurso a este equipamento con-
seguimos evitar as impressões físicas. 
O que acontece é que o scanner envia 
uma imagem 3D para o laboratório que, 
assim, consegue realizar o que é neces-
sário para o trabalho de prótese  
em causa. 
José Luís Moinheiro realça que as mais-
-valias deste equipamento também são 
evidentes para as novas técnicas de 
correção dentária. “As impressões 3D 
servem para realizar o tratamento orto-
dôntico de forma virtual no computa-
dor. Desta forma, o paciente também 
consegue acompanhar facilmente o tra-
tamento que lhe será prestado, reco-
nhecendo o que poderá esperar, evitan-
do que as suas espectativas saiam de-
fraudadas. Depois do tratamento ser 
aprovado dar-lhe-emos o devido segui-
mento”. 
“Hoje em dia, já existem alternativas 
mais confortáveis e com garantias de 
resultados aos aparelhos de arame 
convencionais. Os alinhadores transpa-
rentes para a correção da posição dos 
dentes, que só são retirados da boca 

Em entrevista ao Empresas+®, José Luís Moinheiro  
e Maria do Rosário Ferreira, responsáveis pela 

Clínica Moinheiro, falam sobre o setor na atualidade,  
onde “empresas adotam estratégias de marketing 

muito agressivas e oferecem soluções desajustadas 
às reais necessidades dos pacientes.  

Muitas vezes é apresentada uma solução com 
contrato e respetivo plano de pagamentos sem 

respeitar as necessidades clínicas”.  
Em contrapartida, os clínicos asseguram que,  

na Clínica Moinheiro, “o foco tem que ser sempre  
no paciente, só assim nos podemos intitular 
médicos. Os nossos pacientes nunca podem  

ser encarados como um negócio”. 

“Pacientes não 
são negócio”

CLÍNICA MOINHEIRO

José Luís Moinheiro e Maria do Rosário Ferreira
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quando o paciente come. Esta nova so-
lução tem a vantagem de potenciar um 
menor risco de cáries dentárias, uma 
vez que os pacientes conseguem remo-
ver facilmente o aparelho e escovar os 
dentes. Estes novos tratamentos tam-
bém são menos dolorosos e morosos, 
uma vez que nos permitem a realização 
de diversos movimentos distintos ao 
mesmo tempo”.
José Luís Moinheiro explica que estas 
soluções já existem no mercado há al-
guns anos, mas que a sua evolução tec-
nológica tem sido exponencial ao longo 
dos últimos anos e que as soluções 
apresentadas e a qualidade das mes-
mas são incomparáveis. “Se, em 2016, 
o modelo impresso não me dava quais-
quer garantias de qualidade e de preci-
são para a realização de um trabalho 
de prótese, hoje, isso não acontece: a 
garantia é absoluta e as próteses as-
sentam perfeitamente. Atualmente, po-
demos fazer a impressão no momento, 
o que faz com que os clientes benefi-
ciem de uma maior rapidez, uma vez 
que realizamos o scan, enviamos para 
o laboratório e, dois dias depois, a pró-
tese está a ser colocada. É esta garan-
tia de satisfação que faz com que eu re-
corra sem qualquer tipo de dúvidas a 
esta solução”. 
A Clínica Moinheiro adquiriu ainda um 
outro equipamento que permite a reali-
zação de tomografias computadoriza-
das com cone beam (CBCT), estes equi-
pamentos representam um investimen-
to muito considerável. 
Maria do Rosário Ferreira explica “Este 
é um exame radiográfico que nos dá, 
com precisão, uma imagem dos contor-
nos e qualidade do osso, bem como 
nos mostra com exatidão todas as es-
truturas presentes nos maxilares - os 
nervos dentários, os seios maxilares, 
os dentes supranumerários, a anato-
mia dentária entre outros - o que é fan-
tástico para a programação cirúrgica, 
seja para a colocação de implantes, se-
ja para a regeneração óssea ou outras 
cirurgias complexas. Esta é uma exce-
lente ferramenta ao nível da implanto-
logia porque, combinada com as im-
pressões virtuais do scanner, permite-
-nos a realização de cirurgias guiadas 
minimamente evasivas, mais-valia para 
nós mas, sobretudo, para os nossos pa-
cientes”.
 Os clínicos reconhecem: “Foi mais um 
investimento que teve que ser realiza-
do, tudo para que possamos oferecer 

maior qualidade a todos aqueles que 
confiam em nós. A verdade é que não 
podemos fazer na boca de ninguém 
aquilo que não faríamos na nossa. Aqui 
não vendemos um produto, prestamos 
um serviço”.

Mercado 
e concorrência
Olhando para o mercado, José Luís Moi-
nheiro e Maria do Rosário Ferreira as-

seguram que, apesar de este estar em 
constante mutação, a postura da clíni-
ca que dirigem continua a ser a mes-
ma, “o dente do doente continua a va-
ler sempre mais do que qualquer im-
plante que eu lhe possa colocar. Mes-
mo que tenhamos que lhe colocar uma 
coroa ou fazer um restauro, qualquer 
solução é preferível, uma vez que o pa-
ciente manterá o seu dente e beneficia-
rá ao nível de higiene e de longevidade. 

O recurso ao implante acontece apenas 
quando o doente já perdeu o dente, ou 
quando não existe solução e o dente 
tem mesmo que ser extraído. Não faze-
mos dos implantes um hábito, nem 
uma forma de negócio”. Os clínicos são 
críticos em relação ao estado atual do 
mercado: “Infelizmente, o que está a 
acontecer é precisamente o contrário, o 
que faz com que os problemas sejam 
cada vez maiores. Espero que esta ten-
dência diminua. A solução de remover 
os dentes todos, mesmo aqueles que 
têm alguma viabilidade, em pessoas 
muito jovens, colocando uma prótese, é 
um procedimento que não deveria ser 
realizado de forma rotineira como solu-
ção igual para todos. Esta solução, em 
muito casos é um crime que o profissio-
nal, se tal se pode chamar, realiza. Es-
tes tratamentos podem ter complica-
ções que vão desde da fratura das pró-
teses até à perda dos implantes por pe-
riimplantite. Em qualquer dos casos 
acarreta sempre muito desconforto 
com perda de qualidade de vida e cus-
tos desnecessários”. 
Aqui não pensamos em nós. O nosso 
pensamento será sempre: mediante as 
condições em que o paciente tem a bo-
ca, qual é a melhor solução que lhe 
posso apresentar? O foco tem que ser 
sempre em prol do paciente e não no 
possível lucro”.
Maria do Rosário Ferreira defende que 
estes estabelecimentos fazem com que 
aumente exponencialmente a descon-
fiança das pessoas em relação aos mé-
dicos dentistas. “Se pagam e os proble-
mas nunca são resolvidos, claro que 
vão começar a desconfiar. Hoje em dia, 
existem médicos-dentistas recém-licen-
ciados que, quase sem remuneração, 
estão um dia inteiro a dar consultas 
porque, assim, vão estando ocupados e 
vão ganhando experiência. Claro que, 
desta forma, quem sofre são as pes-
soas. Este é um problema sério de saú-
de pública e as entidades competentes 
ainda não querem perceber isso”. 
Por fim, quanto aos cheques-dentista, 
José Luís Moinheiro e Maria do Rosário 
Ferreira defendem que a medida podia 
ser alargada a outras pessoas com ne-
cessidades, ainda que reconheçam que 
o cheque não está escalonado com o 
custo real dos tratamentos. “Apesar 
disso, esta é uma obrigação que temos 
para com a sociedade e fazemo-lo com 
todo o gosto e profissionalismo”, con-
cluem.  
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“SE, EM 2016, O MODELO IMPRESSO NÃO ME  
DAVA QUAISQUER GARANTIAS DE QUALIDADE 
 E DE PRECISÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UM 
TRABALHO DE PRÓTESE, HOJE, ISSO NÃO 
ACONTECE: A GARANTIA É ABSOLUTA E AS 
PRÓTESES ASSENTAM PERFEITAMENTE”



► Situada em Aveiro, desde 2004, a 
Cap-Sud, empresa de forma juridica por-
tuguesa, dedica-se ao fabrico e transfor-
mação de veículos de 15 marcas dife-
rentes em ambulâncias. A Cap-Sud pro-
duz  cerca de 1500 viaturas por ano.  
A Cap-Sud aposta ainda em recursos hu-
manos altamente qualificados e em 
meios de produção que utilizam a mais 
recente tecnologia, tudo para oferecer 
aos seus clientes uma garantia de máxi-
ma qualidade. “Produzimos soluções 
com recurso a diversas marcas e mode-
los num processo estandardizado ou de 
acordo com especificações do cliente, 
apresentando soluções à medida. Seja 
de que forma for, encontramos soluções 
adaptadas às necessidades dos nossos 
clientes. Para isso, colaboramos com os 
melhores parceiros e fazemos uso de 
materiais de alta qualidade. De acres-
centar ainda que os nossos modelos são 
testados por entidades acreditadas no 
setor e que as adaptações e alterações 
aos veículos são controlados pelas res-
petivas marcas através do cumprimento 
rigoroso das mais diversas regras e nor-
mas”, assegura Mapril Baptista, funda-
dor do Grupo Les Dauphins.

Líder de mercado
O Grupo é, atualmente, líder no merca-
do francófono no fabrico e comercializa-
ção de veículos especiais de emergên-
cia médica e transporte de doentes. Em 
França, a Les Dauphins labora com uma 
equipa composta por 49 profissionais e, 
neste momento, de acordo com o em-
presário, o Grupo é responsável por 57 
por cento dos veículos de emergência e 
transporte de doentes que existem na-

quele país. “A título de exemplo, o mer-
cado francês só em 2019 adquiriu 2000 
viaturas nossas incluindo outro tipo de 
carros como os da polícia o os para defi-
cientes. Todas as semanas realizamos o 
transporte de 60 carros ida e volta [30 
ambulancias já transformadas e 30 por 
transformar]. Ao mesmo tempo, cada 
camião regressa a Portugal com um no-
vo veículo a transformar futuramente, 
tudo para que não nos falte matéria-pri-
ma e para que possamos rentabilizar, 
ao máximo, os custos de transporte”.
Todos os veículos comercializados pelo 
Grupo são produzidos em Portugal, na 
unidade da Cap-Sud, em Aveiro, fábrica 
composta por uma equipa de cem pes-

soas. “Cada vez mais, a gestão de qual-
quer empresa tem que ser realizada de 
forma estratégica e ponderada, uma 
vez que o valor faturado tem que ser su-
ficiente para fazer face a todas as des-
pesas e para a obtenção de algum lucro 
que será novamente aplicado na empre-
sa e que fará com que esta cresça e 
evolua. Neste sentido, ao longo dos últi-
mos anos realizámos diversas melho-
rias na nossa unidade fabril e procede-
mos à sua ampliação, o que nos permi-
te, atualmente, responder afirmativa-

mente a qualquer desafio que os nossos 
clientes nos coloquem. De referir ainda 
que, para isso, nunca tivemos que re-
correr a empréstimos da Banca, o que é 
significativo, uma vez que falamos de 
um investimento na ordem dos dez mi-
lhões de euros. Estas melhorais são 
contínuas e esforçamo-nos por oferecer 
sempre mais e melhor, por isso as obras 
são uma constante”, assevera Mapril 
Baptista.
“A nossa posição no mercado interna-
cional permite-nos oferecer, todos os 

Mapril Baptista, fundador do Grupo Les Dauphins, 
emigrou para França, em 1962, quando tinha apenas seis 

anos de idade. Com 20 anos empresário e hoje é 
responsável por uma equipa 150 profissionais 

especializada no fabrico e comercialização de veículos 
especiais de emergência médica e transporte de 

doentes. Atualmente, o Grupo é líder incontestável no 
mercado francês e possui uma unidade fabril no nosso 

País, onde fabricam de Aveiro para o Mundo.

De Aveiro para o Mundo
CAP-SUD – TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS – GRUPO LES DAUPHINS
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Mapril Baptista

“OS NOSSOS  
MODELOS SÃO 
TESTADOS POR 
ENTIDADES 
ACREDITADAS NO 
SETOR E QUE AS 
ADAPTAÇÕES E 
ALTERAÇÕES AOS 
VEÍCULOS SÃO 
CONTROLADOS 
PELAS RESPETIVAS 
MARCAS ATRAVÉS 
DO CUMPRIMENTO 
RIGOROSO DAS MAIS 
DIVERSAS REGRAS E 
NORMAS”



Responsabilidade 
Social
A vertente social assume grande 
importância para o Grupo Les 
Dauphins. A empresa patrocina, 
desde há alguns anos, um evento 
de batismo de voo para crianças 
portadoras de deficiência. Este ano 
este terá lugar em Alvor, Portimão.
Mapril Baptista é ainda o homem 
forte do Lusitanos de St Maur, 
equipa que milita na National 2, 
o 4º escalão do futebol francês e 
que foi criada por descendentes de 
emigrantes portugueses em 1966. 
Vontade e determinação são as 
palavras chave desta equipa que 
entrou agora numa nova fase da 
sua história, sob o comando do 
empresário. Assim, 2019 marcou 
uma viragem na história desta 
equipa que, para além de registar 
mudanças na direção do clube, 
recebeu novos jogadores novos e 
tem um novo objetivo e ambição: a 
subida de divisão.

anos, vários veículos às mais diversas 
corporações no nosso País e essa res-
ponsabilidade social que cumprimos é 
reconhecida por todos”, completa.

Marca Les Dauphins
“Apesar de trabalharmos com todas es-
sas marcas conhecidas e reconhecidas 
mundialmente, quando os veículos 
saem da nossa fábrica a marca é sem-
pre Les Dauphins e é essa que consta 
no livrete. Isso só é possível porque 
cumprimos com todas as normas e de-
temos todas as certificações que o setor 
exige. O mercado francês é muito exi-
gente e temos que estar sempre aten-
tos e prontos a adotar todas as novas 
exigências. Atualmente somos a única 
empresa a fazê-lo e orgulho-me disso. 
Contudo, acredito que, no futuro, os 
nossos concorrentes também serão 
obrigados a seguir esse caminho”, ad-
voga Mapril Baptista. 
A empresa é certificada de acordo com 
a norma ISO 9001:2015, sendo que a 
conceção e fabrico das ambulâncias 
Les Dauphins é ainda realizado de acor-
do com a Norma Europeia EN 1789.
O empresário admite que olha para o 
mercado de forma aberta e que consi-
dera que a existência de concorrência é 
um fator positivo para as empresas, 
“uma vez que nos obriga a focar a nos-
sa ação na satisfação constante  
do cliente. Cada empresa tem uma for-
ma específica de trabalhar e o cliente 

fará a sua escolha. Apesar disso, como 
vendemos todos os carros que produzi-
mos acabamos por não sentir qualquer 
efeito negativo da concorrência.  
Ainda assim, esta á uma área de negó-
cio muito especifica que se irá desen-
volver ainda mais, uma vez que estes 
equipamentos são cada vez mais ne-
cessários, já que a população europeia 
está a envelhecer e a esperança média 
de vida continua a aumentar. Sendo as-
sim, uma crise não está no meu hori-
zonte e não me traz preocupações. 
Contudo, a ressalvar que este é um se-
tor em constante mutação e que as en-
tidades competentes cada vez exigem 
mais deste tipo de solução, obrigando 
os produtores ao cumprimento de uma 
série de normas”.
Em relação ao futuro, Mapril Baptista 
revela que, neste momento, os seus 
três filhos já trabalham no Grupo e que 
o futuro está a ser preparado. “Todas as 
decisões são tomadas a cinco, em con-
junto com a minha esposa e penso que 
de outra forma não faria sentido. Dentro 
de dois ou três anos irei deixar a empre-
sa e acredito que esta ficará em boas 
mãos. Apesar disso, acredito que ire-
mos continuar com o mesmo dinamis-
mo e a apostar ainda mais na moderni-
zação da unidade fabril uma vez que ire-
mos apostar, a curto prazo, na transfor-
mação de veículos elétricos, uma vez 
que acreditamos que o futuro passará 
por aqui”, conclui.  
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“A NOSSA POSIÇÃO 
NO MERCADO 
INTERNACIONAL 
PERMITE-NOS 
OFERECER,  
TODOS OS ANOS, 
VÁRIOS VEÍCULOS 
ÀS MAIS DIVERSAS 
CORPORAÇÕES  
NO NOSSO PAÍS  
E ESSA 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL QUE 
CUMPRIMOS  
É RECONHECIDA  
POR TODOS”



► Em entrevista ao Empresas +® Cristi-
na Faria de Macedo, CEO da White & 
Green Natural, S.A., lembra como tudo 
começou: “Em 2012 tomámos a decisão 
de transpor para a realidade uma ideia 
que existia num papel. O consumo deste 
tipo de produtos estava a atingir valores 
elevados nos mercados internacionais e, 
em Portugal, os produtos existentes eram 
pouco e todos importados. Este mercado 
cresce constantemente na ordem dos 
dois dígitos, todos os anos, na Europa, o 
que é significativo e demonstra que as 
mentalidades estão a mudar. A produção 
começou no ano seguinte com o fabrico 
de bebidas de soja. Depois disso conti-
nuamos a crescer e a inovar e, hoje, fabri-
camos todo o tipo de bebidas vegetais 
desde a produção da matéria-prima até 
ao produto acabado”. Atualmente, esta é 
a única empresa em Portugal a produzir 
alternativas vegetais. 
Com uma equipa composta por 125, a 
unidade fabril da empresa labora 24 ho-
ras por dia, sendo a produção distribuída 
por três turnos, cinco ou seis dias por se-
mana, “dependendo das necessidades”. 
Neste momento, a fábrica tem a capaci-
dade instalação de produção de 40 mi-
lhões de litros por ano, uma vez que a ca-
pacidade produtiva duplicou no ano pas-
sado em resultado de um investimento 
realizado de seis milhões de euros. “Te-
mos conseguido crescer de forma expo-
nencial e, neste momento, detemos cer-
ca de 60 por cento da quota de mercado 
em Portugal”, assevera a empresária. No 
ano passado, a empresa faturou 12 mi-
lhões de euros, e está previsto o encaixe 
financeiro de 20 milhões para 2020, ain-

da que a White & Green tenha consegui-
do apenas oito milhões em 2018. “Esta 
reviravolta só foi possível devido à nossa 
capacidade de produção que está insta-
lada e que nos permite servir, com toda a 
qualidade, todos os nossos novos clien-
tes”, completa. 

A natureza à mesa
A gama de produtos White & Green, sob a 
marca Shoyce, é vasta e contempla bebi-
das de soja, de aveia, de amêndoa e de ar-
roz, disponibilizadas em vários sabores. A 
empresa oferece ainda aos seus clientes 
iogurtes de base vegetal em versão líqui-
da e sólida, bífidus e estilo grego, de base 
de soja, combinados com frutas e frutos 
secos, oferecendo uma variada gama de 
produtos vegetais saborosos, saudáveis e 
nutritivos. “A nossa produção tem por ba-
se uma agricultura controlada. Somos os 
únicos a plantar a nossa própria soja o 
que garante um acompanhamento inte-
gral de todo o processo para a obtenção 
de uma matéria-prima selecionada, de 
qualidade e totalmente não transgénica. 
Para além disso, a colheita exige rigorosos 
processos de controlo e inspira-se na tra-
dição, valores e know-how do grupo. Apos-
tamos num produto saudável e com redu-
zido impacto ambiental na produção”, ex-
plica Cristina Faria de Macedo que acres-
centa: “Apostamos forte na área do desen-
volvimento, tudo para que consigamos 
aperfeiçoar, de forma natural, o sabor, a 
textura e as características nutricionais 
das nossas bebidas. Na Shoyce, nenhum 
novo produto é lançado até que cumpra 
todas as nossas elevadas exigências de 
qualidade”.

O grupo aposta ainda, de forma contínua, 
em tecnologia de ponta, num processo 
produtivo inovador e sofisticado com re-
curso a energias alternativas, assumindo 
uma produção consciente que se revela, 
sempre que possível, na utilização de 
matérias primas locais, com vista ao fo-
mento do desenvolvimento da produção 
sustentável. “Acreditamos num ciclo de 
controlo de qualidade contínuo até que 
os vários produtos possam ser embala-
dos com toda a segurança e qualidade 
planeadas e dele não prescindimos”, ad-
voga a empresária. 

Desafio internacionalização
Para além do mercado nacional onde é 
líder incontestável, a White & Green está 
presente no mercado espanhol, onde é 
fornecedora de marcas conceituadas 
como a Mercadona e o Eroski. “Espanha 
é o maior mercado europeu no setor das 
bebidas vegetais com o consumo de 
200 milhões de litros por ano. Apesar 
disso, reconhecemos que a internacio-
nalização de uma empresa neste setor 
não é fácil se antes disso não tiver con-
quistado o próprio mercado nacional. É 
vital que os clientes tenham a certeza e 

O projeto White & Green começou em 2012 quando uma ideia saiu 
do papel e foi implementada na realidade: a construção de uma 

empresa dedicada à produção de alternativas vegetais aos 
lacticínios (Bebidas Vegetais, Cremes Culinários e Alternativas 
Vegetais aos Iogurtes). Hoje em dia, esta empresa sediada em 

Vagos, Aveiro, é líder de mercado no nosso País e assume já uma 
posição de destaque no mercado espanhol. Com uma aposta clara 
em soluções 100% de origem vegetal, naturais, naturalmente sem 

lactose, isentas de glúten e repletas de sabor, a White & Green 
produz da Terra para o Planeta.

Da Terra para o Planeta
WHITE & GREEN NATURAL, S.A.

Cristina Faria de Macedo
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“A NOSSA PRODUÇÃO TEM POR BASE UMA 
AGRICULTURA CONTROLADA. SOMOS OS ÚNICOS 
A PLANTAR A NOSSA PRÓPRIA SOJA O QUE 
GARANTE UM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DE 
TODO O PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE UMA 
MATÉRIA-PRIMA SELECIONADA, DE QUALIDADE E 
TOTALMENTE NÃO TRANSGÉNICA”



confiança de que os nossos produtos 
têm qualidade e de que são estáveis, li-
vres de qualquer dúvida do ponto de vis-
ta alimentar. Assim, como poderia ambi-
cionar vender no mercado internacional 
sem antes convencer os portugueses? 
Este foi o nosso primeiro grande desafio. 
Para isso tivemos que começar por con-
quistar as grandes superfícies, conven-
cendo-as de que valia a pena apostar 
em nós e na nossa qualidade”, recorda 
Cristina Faria de Macedo. Neste momen-
to, além de produzir a sua própria mar-
ca, a empresa fabrica ainda produtos 
para outras marcas, como é o caso das 
marcas de distribuidor. Totaliza um con-
junto de 19 até ao momento. 

Futuro auspicioso
A empresária acredita que este setor já é 
grande, mas que ainda vai crescer muito 
mais. “Será enorme a quantidade de pes-
soas que, dentro de cinco ou dez anos, 
deixará de beber leite de vaca e que vai 
passar a consumir alternativas vegetais. 
Se no início as pessoas experimentavam 
este tipo de bebidas devido à intolerância 
à lactose, hoje em dia, as gerações mais 
novas preocupam-se e valorizam uma sé-
rie de questões distintas como a proteção 
do meio ambiente, emissões de CO2, a 

composição daquilo que ingerem, para 
além da relutância no consumo de produ-
tos de origem animal. Contudo, convém 
não esquecer que as pessoas, apesar de 
quererem soluções saudáveis, com zero 
por cento de açúcares adicionados, que-
rem que estas também tenham um exce-
lente sabor e uma boa textura. Em termos 
sensoriais o produto também tem que ca-
tivar os nossos clientes. Beber bebidas ve-
getais tem que ser um ato de prazer e é 
nesse sentido que trabalhamos”.  
Cristina Faria de Macedo afirma que a 
Europa consome mais do que aquilo que 
as fábricas conseguem produzir, o que 
faz com que este seja um setor de negó-
cio em constante crescimento. “Os no-
vos produtos à base de aveia e de amên-
doa tiveram um crescimento exponen-
cial. O mesmo está a acontecer com as 
alternativas vegetais aos iogurtes, uma 
vez que quem começou a consumir bebi-
das vegetais está a transitar os hábitos 
de consumo nas restantes categorias 

para produtos de origem vegetal. Tudo 
isto faz com que sintamos que o merca-
do irá crescer quanto maior for a oferta 
de soluções por parte dos produtores”. A 
empresária acredita que, nos próximos 
anos, em todos os setores onde existe 
uma alternativa de origem vegetal, como 
as margarinas, queijos ou os gelados, 
“passará a existir uma solução vegetal 
natural, recheada de sabor e qualidade. 
Neste sentido, iremos continuar a inves-
tir no aumento da nossa capacidade 
produtiva, no sentido de darmos respos-
ta às solicitações dos nossos clientes, 
ao mesmo tempo que continuamos a 
inovar e a lançar no mercado novos pro-
dutos e soluções, tal como aconteceu 
com  as alternativas vegetais aos iogur-
tes estilo grego e bífidus em formato lí-
quido, onde fomos pioneiros a nível eu-
ropeu. Acreditamos que o caminho é a 
dianteira no que concerne à inovação e 
é nessa posição de destaque que quere-
mos continuar”, conclui.  

Jacinto Almeida
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Apoiar ideias
Cristina Faria de Macedo defende 
que, em Portugal, as pessoas 
têm que acreditar que é possível 
implementar, com sucesso, 
projetos inovadores. “Era bom 
que as instituições financeiras 
acreditassem nisso e apoiassem 
os empresários. Nós só existimos 
porque conseguimos ter acesso a 
um apoio no âmbito do Portugal 
2020, uma vez que a Banca não 
era solução. Esta realidade tem que 
mudar. Se hoje, enquanto empresa, 
não temos qualquer dificuldade 
na obtenção de apoio porque 
temos faturação e ocupamos uma 
posição de liderança no mercado, a 
verdade é que, muitas vezes, boas 
ideias morrem porque não existem 
meios e recursos para que estas 
possam sair do papel e tornar-se 
uma realidade. Felizmente, outros 
países europeus têm uma postura 
diferente e apoiam muito mais o 
empreendedorismo e era ótimo que 
Portugal também o pudesse fazer”. 
A empresária defende ainda que 
deveriam existir mecanismos de 
apoio aos jovens que saem do 
ensino superior “para que tenham 
a ambição de criar a sua própria 
empresa, tal como acontece em 
muitos países europeus. Sinto que, 
em Portugal, deveríamos caminhar 
mais nesse sentido”. 

“OS NOVOS PRODUTOS À BASE DE AVEIA E 
DE AMÊNDOA TIVERAM UM CRESCIMENTO 
EXPONENCIAL. O MESMO ESTÁ A ACONTECER COM 
AS ALTERNATIVAS VEGETAIS AOS IOGURTES”



► A Casa Ferreira Móveis é uma referên-
cia no sector do mobiliário, em Portugal. 
Com mais de 40 anos de experiência no 
mercado da qualidade aliada a um preço 
competitivo, a empresa é, hoje em dia, re-
conhecida como uma marca de vanguarda 
no sector da decoração, possuindo propos-
tas e projetos que lhe permitem responder 
de forma personalizada e diferenciada aos 
desafios e necessidades que diariamente 
lhe são apresentadas pelos seus clientes. 
Com sede em Escapães, Aveiro, a empresa 
é detentora das lojas Interforma e 
Divani&Divani by Natuzzi no nosso País.
Com uma faturação superior a cinco mi-
lhões de euros, em 2019, as lojas 
Divani&Divani by Natuzzi e as lojas  
Interforma são a melhor escolha quando o 
cliente procura design e qualidade, com a 
melhor relação preço/qualidade do merca-
do, aliada a um serviço pós-venda de exce-
lência. “Oferecemos todo o tipo de solu-
ções para o nosso cliente poder decorar o 
seu espaço interior ou exterior. Uma ampla 
e completa oferta de mobiliário e comple-
mentos de decoração para a sua casa, 
sempre pautada pela versatilidade e mo-
dularidade, em associação a valores como 
experiência, foco no cliente e acessibilida-
de, nunca descurando a qualidade. O meu 
pai já dizia que, preço por preço, haverá 
sempre alguém quem vai fazer mais bara-
to. Assim, ainda que não tenhamos sido 
capazes de mudar a ideia que muitos por-
tugueses têm das lojas Divani&Divani  
by Natuzzi e das lojas Interforma, só vende-
rem produtos caros, a verdade é que ofere-
cemos múltiplas soluções, a preços muito 
competitivos e sempre com uma aposta 
inequívoca na qualidade”, assegura  
Anabela Ferreira, que assume, em conjun-
to com os irmãos Rui Ferreira e Maria do 
Carmo Ferreira, a administração do Grupo 
Casa Ferreira Móveis.

Aposta no cliente 
e nas parcerias
De acordo com a empresária, a tendência 
para este ano passará por decorações mi-
nimalistas, funcionais, alicerçadas em 
tons quentes, ligados à Terra, “no fundo, 
ambientes confortáveis e aconchegantes. 
As pessoas devem viver a sua casa de uma 
forma prática, sempre com um grande 
sentido de lar, onde se sentem abraçadas 
e seguras, ambientes que transmitem a 
personalidade e estilo de cada um”. 
Anabela Ferreira explica que, ao longo dos 
últimos anos, as lojas Divani&Divani by  
Natuzzi e as lojas da Interforma apostaram 
no desenvolvimento de parcerias que per-
mitem apresentar aos seus clientes solu-
ções para decorações completas, projetos 
de interiores e de exterior que contemplam 
todos os espaços. “As nossas equipas es-
tão perfeitamente preparadas para apre-
sentar projetos globais – tanto indoor, co-
mo outdoor, garantindo sempre aos nossos 
clientes uma resposta diferenciada. As nos-
sas apresentações 2D e 3D, interativas, 
possibilitam a antecipação do resultado, a 
apresentação de várias alternativas, o que 

Presente no mercado há mais de 40 anos e com uma 
carteira de clientes consolidada, a Casa Ferreira Móveis 

é a detentora das lojas Interforma e Divani&Divani by 
Natuzzi no nosso País. Com uma aposta clara no design, 

qualidade e inovação, a empresa dita tendências  
e cria ambientes de decoração únicos e diferenciados, 

sempre a preços competitivos.

Design, qualidade e inovação
CASA FERREIRA MÓVEIS – INTERFORMA / DIVANI & DIVANI
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“AS PESSOAS DEVEM 
VIVER A SUA CASA DE 
UMA FORMA PRÁTICA, 
SEMPRE COM UM 
GRANDE SENTIDO DE 
LAR, ONDE SE SENTEM 
ABRAÇADAS  
E SEGURAS, AMBIENTES 
QUE TRANSMITEM A 
PERSONALIDADE E 
ESTILO DE CADA UM”
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► Criada por Paulo Martins em maio de 
2016, a Ponto Urbano trabalha hoje com 
uma equipa composta por 14 profissio-
nais altamente qualificados e atingiu um 
volume de vendas, em 2019, superior a 
11 milhões de euros. “Orgulho-me muito 
deste projeto que tem na sua matriz a 
promoção imobiliária, ainda que também 
nos dediquemos à construção civil e 
obras públicas. Na Ponto Urbano pensa-
mos na localização, na arquitetura, na 
construção e, consequentemente, na 
venda, sendo que, em todas as fases não 
deixamos nada ao acaso. Temos cuida-
dos extremos em todas as vertentes a co-
meçar, desde logo, na construção da 
equipa de trabalho, a mais importante 
mais-valia em qualquer setor de ativida-
de. Assim, a nossa equipa de trabalho é 
altamente qualificada e disponível para 
ajudar os nossos clientes na satisfação 
de todas as suas necessidades. Orgulho-
-me ainda de dar oportunidades e de 
confiar nos mais jovens, recém-forma-
dos, que crescem pessoal e profissional-
mente connosco. Esta audácia, ousadia 
e vontade de vencer faz toda a diferença 
e, por exemplo, conseguimos vender, em 
apenas três semanas, um projeto com-
pleto na Praia da Barra”, esclarece Paulo 
Martins. 

Aposta clara na qualidade
A Ponto Urbano aposta inequivocamente 
na qualidade de todas as suas constru-
ções, “uma vez que consideramos que 
esta faz toda a diferença. Assim, não ab-
dicamos da qualidade máxima em todo o 
tipo de isolamentos térmicos e acústicos. 
Acredito mesmo que estabelecemos a 
fasquia para muitas outras empresas, 
uma vez que estamos na vanguarda nes-
ta área. Além disso, realizamos uma sele-
ção criteriosa de todos os componentes 

exteriores que utilizamos, tudo para que 
a manutenção possa ser realizada de for-
ma simples e sem grandes custos, resul-
tando num envelhecimento bom e sem 
constrangimentos”, assegura o empresá-
rio que completa: “Sempre que entram 
nas nossas casas, as pessoas ficam sur-
preendidas com a nossa qualidade e re-
conhecem que, em Portugal, somos real-
mente diferentes e que a nossa qualida-
de é incomparável e uma referência em 
qualquer local do mundo. Para dar ape-
nas um exemplo, nas nossas habitações 
é impossível que um vizinho ouça qual-
quer barulho proveniente do apartamen-
to ao lado, por cima, ou por baixo. As nos-
sas habitações funcionam como verda-
deiras ilhas isoladas. Até as tubagens 
que usamos são insonorizadas, assim co-
mo os autoclismos, onde usamos cortiça. 
Os nossos clientes podem ter uma festa 
para os seus filhos com dezenas de crian-
ças que os vizinhos não serão incomoda-
dos. Para nós, só assim, a habitação faz 
sentido”.
Olhando para o mercado, o empresário 
revela que, apesar de muitas pessoas se 
mostrarem renitentes quanto ao futuro 
da construção civil no nosso País, não es-

 
A Ponto Urbano, localizada em Aveiro, é uma empresa que 

se dedica à construção, promoção e reabilitação de 
empreendimentos de elevada qualidade em locais de 

excelência. Com o enfoque em criar, inovar e chegar mais 
longe na aplicação de soluções vanguardistas e 

sustentáveis, na Ponto Urbano nada é deixado ao acaso e 
todos os pormenores fazem a diferença.

Onde nada é ao acaso
PONTO URBANO
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“A NOSSA EQUIPA 
DE TRABALHO 
É ALTAMENTE 
QUALIFICADA 
E DISPONÍVEL 
PARA AJUDAR OS 
NOSSOS CLIENTES 
NA SATISFAÇÃO DE 
TODAS AS SUAS 
NECESSIDADES”

Paulo Martins



tá preocupado e explica porquê. “Não 
gosto do estado do mercado neste mo-
mento, uma vez que propicia a especula-
ção e convida à entrada de falsos promo-
tores, que não têm qualidade ou conheci-
mentos para o ser. Claro que todos os 
portugueses quase que têm dentro de si 
um construtor, o que faz com que tenha-
mos alguma perceção de como funciona 
este setor. A questão é que a construção 
tradicional já não tem conforto, daí que 
nos destaquemos pela diferença. Cons-
truímos casas onde nos orgulharíamos 
de morar”. A Ponto Urbano está vocacio-
nada para apresentar soluções para um 
setor de mercado médio-alto e alto. “O 
problema está sempre com a classe mé-
dia, uma vez que, em momentos de crise, 
apesar de querer investir, a Banca não 
lhe acesso ao crédito. Este tipo de ques-
tões não se coloca no mercado em que 
estamos posicionados”, completa. 

Falta mão de obra
Paulo Martins defende que seria bené-
fico o abrandamento do setor até por-
que, dessa forma, “havia mais mão de 
obra disponível para trabalhar, algo que 
não acontece na atualidade, onde não 
existe mão de obra qualificada e o seu 
custo está sobrevalorizado, o que tam-
bém penaliza as empresas. Além disso, 
estão a entrar no mercado novos pla-
yers porque acreditam que esta curva 
ascendente irá continuar. Estes vão ter 
uma surpresa desagradável. Estão a 
comprar terrenos a preços muito infla-

cionados. A juntar a isto, também são 
irrealistas os preços de construção que 
acham que vão conseguir praticar. A 
sua falta de experiência não lhes per-
mite perceber que, para construírem 
com a nossa qualidade, terão que in-
vestir dinheiro que não têm. Quando 
perceberem o erro, ou saem da obra 
sem qualquer lucro e colocam em cau-
sa a sua manutenção, prejudicando to-
dos aqueles que vão adquirir habita-
ções, ou então, terão que poupar di-
nheiro na construção e colocar em cau-
sa a qualidade. O problema é que estão 

a ser cometidos precisamente os mes-
mos erros do passado e ninguém toma 
qualquer medida”.
Em relação ao futuro, o empresário re-
vela que a Ponto Urbano quer consoli-
dar a sua posição no mercado, ainda 
que tenha a consciência que o cresci-
mento exponencial que tem sido regis-
tado acarreta alguns riscos. “A equipa 
de trabalho descansa menos e o traba-
lho é mais desgastante. Apesar disso, 
já temos obras em carteira para os pró-
ximos dois anos. Mais do que o lucro 
que temos em cada construção, o mais 
importante é a opinião que o mercado 
tem do nosso trabalho, as obras que 
deixamos para o futuro e a satisfação 
plena dos nossos clientes. Queremo-
-nos orgulhar sempre do nosso trabalho 
e das mais-valias que trazemos às loca-
lidades onde as nossas casas são cons-
truídas”, conclui Paulo Martins.  
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“NÃO GOSTO DO ESTADO DO MERCADO 
NESTE MOMENTO, UMA VEZ QUE PROPICIA A 
ESPECULAÇÃO E CONVIDA À ENTRADA DE FALSOS 
PROMOTORES, QUE NÃO TÊM QUALIDADE OU 
CONHECIMENTOS PARA O SER”



► Em entrevista ao Empresas +®, Car-
los Rocha, responsável pela Carlos Ro-
cha Construções, revela que os últimos 
anos têm sido de crescimento e que a 
empresa tem conquistado cada vez 
mais clientes. “Estamos sólidos e a nos-
sa atuação está consolidada no merca-
do. Claro que o facto de o setor estar a 
atravessar uma fase positiva ajudou. Já 
temos em agenda uma série de projetos 
a executar apenas em 2021, porque an-
tes é de todo impossível, e esta é uma 
realidade com a qual nos congratula-
mos. O facto de os clientes não se im-
portarem de esperar demonstra que 
confiam em nós e na nossa qualidade, 
sempre a preços competitivos. Costumo 
dizer que para ter sucesso neste setor 
de negócio qualidade, preço e humilda-
de são fundamentais”. 
A qualidade é assim uma imagem de 
marca da Carlos Rocha Construções e, 
por isso mesmo, a empresa implementou 
a norma ISO9001, uma chancela que 
atesta a sua qualidade, sendo que, para 

manter esta certificação a empresa tem 
que seguir um rigoroso caderno de encar-
gos e ter nota positiva numa série de pa-
drões. “Temos que estar atentos a cada 
pormenor e ter tudo na ponta da unha 
para dar uma pronta resposta a todas as 
situações. Por outro lado, este facto tam-
bém atesta a satisfação dos clientes. Se 
não houver um feedback positivo aquan-
do das auditorias, não mantemos a certi-
ficação”, explica o empresário.
Carlos Rocha assegura que existem ain-
da outros segredos que explicam a 
proeza de um negócio duradouro. “Tra-
balhar e motivar os colaboradores”, por 
um lado e, por outro lado, “não recusar 
nenhum trabalho”, sublinha. “Todas as 
obras têm a mesma importância”, ga-
rante Carlos Rocha que, assim, recusa 
destacar qualquer trabalho. “Ao longo 
da nossa história tivemos várias obras 
emblemáticas, mas para nós não há 
distinção. Estamos abertos a todas as 
obras. Para nós são todas importan-
tes”, frisa.

O empresário lembra ainda que, na dé-
cada de 80, houve uma crise gigante 
que a empresa conseguiu superar.  
“A crise não ajudou ninguém, mas sobre-
vivemos e a verdade é que, felizmente, 
nunca tivemos falta de trabalho”, conta.
Apesar da curva ascendente atual, o em-
presário está convicto de que esta fase 
positiva vai passar. “É cíclico. Neste mo-
mento, existe muito trabalho e as em-
presas não conseguem dar resposta a 
todas as solicitações. Em muitos casos 
somos mesmo obrigados a recusar. Infe-
lizmente, a realidade não se vai manter 
assim durante muito mais tempo. Gosta-
va de estar enganado, mas este estado 
de coisas não será sustentável. Atual-
mente, a concorrência não existe e não 

Com 42 anos de existência no mercado da qualidade na 
construção civil, a Carlos Rocha Construções é sinónimo de 

profissionalismo e de rigor. Com uma equipa constituída por sete 
pessoas altamente qualificadas e com um volume de faturação de 

1.3 milhões, em 2019, a empresa está vocacionada sobretudo para 
o cliente particular. De acordo com Carlos Rocha, responsável pela 

empresa, o segredo do sucesso é simples: “Qualidade, preço e 
humildade são fundamentais”.

“Qualidade, preço e humildade 
são fundamentais”

CARLOS ROCHA CONSTRUÇÕES

Carlos Alberto Oliveira Rocha e 
Carlos Rocha
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42 anos ao serviço 
do cliente
São 42 anos e motivos que não 
faltam para celebrar. A história 
da Carlos Rocha Construções 
vem provar inequivocamente que 
a união faz a força e que, com o 
entusiasmo e dedicação de quem 
faz aquilo que gosta e, claro, com 
muito trabalho, todos os desafios 
podem ser superados. É esta a 
receita para o sucesso de um 
futuro que se adivinha auspicioso. 
Muitos parabéns a esta empresa de 
referência em Aveiro e votos de que 
continue a trabalhar com o mesmo 
afinco e espírito de sacrifício em prol 
de todos aqueles que confiam no 
seu trabalho.



nos preocupa. O trabalho chega e sobra 
para todos e se mais empresas houves-
se mais obras seriam realizadas. Claro 
que esta situação também leva à exis-
tência da especulação imobiliária e do 
inflacionar de muitos preços. Basta ver-
mos os preços que são praticados nos 
grandes centros urbanos de Lisboa e do 
Porto. A muita procura e a pouca oferta 
criam a especulação”.
Carlos Rocha advoga ainda que o setor 
debate-se com um sério problema: a falta 
de mão-de-obra. “A questão é que não 
consigo antever como é que esta proble-
mática será ultrapassada. As novas gera-
ções, legitimamente, procuram melhores 
condições de vida. Assim, todos os pais 
querem que os seus filhos tirem um curso 
superior e ninguém quer ver a sua des-
cendência a trabalhar numa atividade do 
setor primário, como a construção civil. 
Este é um trabalho duro, permeável às 
condições climáticas e ninguém ambicio-
na este futuro. Apesar disso, a construção 
terá que continuar. Só não consigo perce-
ber de que forma e em que moldes”. 
O empresário assevera que Portugal está 

a seguir a tendência dos restantes países 
europeus, onde os nativos não trabalham 
no primeiro setor, “a menos que seja em 
postos de chefia. O problema é que não 
estamos no nível económico e financeiro 
desses países para podermos adotar es-
sa postura. As entidades competentes 
deveriam estar atentas a esta situação e 
começar a acautelar o futuro”. Carlos Ro-
cha defende mesmo que o facto de o Go-
verno Central aligeirar as questões legais 
para que um estrangeiro possa vir para 

Portugal trabalhar na construção civil 
não resolveu o problema. “Muitas vezes 
esta é mão de obra sem qualidade e que 
se recusa a trabalhar na área, querem 
empregos limpos. As exceções são muito 
poucas”.  
Quanto ao futuro, o empresário mostra-
-se confiante de que os próximos três ou 
quatro anos serão positivos. “Depois dis-
so, será uma incógnita. Claro que conti-
nuaremos com o nosso bom nome no 
mercado. Já ultrapassámos duas crises e 

acredito que somos capazes de vencer 
outra, ainda que esperamos que não seja 
tão acentuada. Temos vontade inequívo-
ca de trabalhar e de vencer todos os de-
safios. Para isso queremos continuar a 
honrar os nossos compromissos com to-
da a responsabilidade como se de uma 
multinacional responsável se tratasse, 
continuando a trabalhar com o mesmo 
foco e racionalidade, tendo sempre como 
objetivo a plena satisfação de todos os 
nossos clientes”, conclui. 
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► Localizada na Gafanha da Nazaré, a 
Rerum surgiu recentemente, ainda que 
o seu responsável, José Cachide conte 
com mais de 20 anos de experiência na 
administração, compra e venda de imó-
veis. “Durante muitos anos dediquei-me 
a outro setor de negócio completamente 
distinto. Apesar disso, a título, quase de 
brincadeira, construi um prédio na Gafa-
nha da Nazaré, em parceria com um an-
tigo sócio. A experiência coreu bem e 
construi um outro empreendimento em 
Oliveira de Azeméis. A construção esta-
va em alta e eu realizei outros negócios 
com outros construtores. Em 2012, em 
plena crise do setor da construção e 
apesar de não ter conseguido qualquer 
ajuda por parte da Banca, consegui 
construir um novo empreendimento na 
Barra, Aveiro, e foi um sucesso. A locali-
zação era privilegiada, junto à praia, a 
construção tinha qualidade e o risco 
compensou. Em 2014, quando a obra 
terminou, a oferta existente era pouca e 
conseguimos marcar a diferença. Ape-
nas recentemente vendi a outra empre-
sa e passei a dedicar-me a cem por cen-
to a esta área, novamente através de 
uma parceira com um construtor. Hoje, 
invisto apenas em projetos únicos, com 
os quais me identifico e onde a localiza-
ção é uma mais-valia. Gosto de construir 
verdadeiros lares, onde as famílias con-
seguem viver e ser felizes”, assegura o 
empresário.

Administração, compra e venda
Neste momento, a Rerum é responsável 
pela dinamização e gestão de investi-

mentos imobiliários com principal foco 
no impulso de construções de elevada 
qualidade, detendo imóveis para venda 
para arrendamento. “O profissionalismo 
e o empenho que dedicamos a cada 
cliente faz da Rerum um parceiro de 
confiança”, assevera José Cachide.
A empresa está presente sobretudo nos 
mercados urbanos de Aveiro e Porto, on-
de as obras se multiplicam. O empresá-
rio destaca, em Paranhos, na cidade do 
Porto, um investimento superior a cinco 
milhões de euros para a construção de 
43 frações que se juntarão a um outro 
projeto de 12 apartamentos. Segundo 
José Cachide esta obra ainda não arran-
cou, mas o projeto já está aprovado. 
“Pretendemos vender estes apartamen-
tos a investidores, para futuro aluguer, 
uma vez que existe a necessidade, na 
zona, da criação de mais espaços de 
habitação para estudantes”, explica. 
Ainda a Norte, mas na Maia, o empresá-
rio revela que irá avançar com a cons-
trução de 50 apartamentos num terre-
no que já está adquirido.
Quanto a Aveiro, José Cachide enaltece 
o investimento de quatro a cinco mi-
lhões realizado na Praia da Barra, Avei-
ro, com 16 frações, obra que começou 
há dois meses e cujas habitações já es-
tão todas vendidas. Destaca ainda ou-
tro investimento superior a um milhão 
de euros, para seis apartamentos, no 
Canal de São Roque, também em Avei-
ro, assim como um novo um empreendi-
mento na Costa Nova, que representará 
um investimento de 2.5 milhões e que 
também começará brevemente. Para o 

mercado industrial, José Cachide dis-
põe de um projeto, também em Aveiro, 
que prevê a construção de pavilhões in-
dustriais.
“Toda a construção que promovo é de 
excelente qualidade e esse é um fator 
do qual não prescindo, sendo que a Re-
rum está vocacionada para o cliente 
médio/alto. Se olharmos de forma críti-
ca, o preço do terreno depende da sua 
localização, contudo, o preço da cons-
trução é o mesmo em Aveiro ou 50 qui-

lómetros mais a norte ou mais a sul. As-
sim, de vital importância é a escolha es-
tratégica da localização. Depois disso, 
com a nossa qualidade, tudo se conjuga 
e o balanço tem sido muito positivo”, 
defende José Cachide. 

Presente e futuro
O empresário advoga que, independen-
temente do que aconteça, nunca quer 
depender da Banca e explica porquê: 
“Se uma nova crise atingir o setor e se 

José Cachide, responsável pela Rerum, conta com mais de 20 anos 
de experiência na administração, compra e venda de imóveis. Com 

uma aposta clara na qualidade de todas as soluções 
comercializadas, em projetos únicos, localizados em locais 

estratégicos, a Rerum é já uma referência em Aveiro e no Porto, 
cidades onde já está implantada e onde continua a construir 

“verdadeiros lares, onde as famílias conseguem viver e ser felizes”.

Projetos únicos 
de qualidade inegável

RERUM

José Cachide
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essa dependência existir, ver-me-ei im-
pelido a vender, porque tenho que res-
ponder aos compromissos assumidos. 
Sem essa contrariedade, em caso de 
crise, poderei esperar tranquilamente 
que o mercado se torne mais atrativo, o 
que fará com que consiga um maior en-
caixe financeiro”.
José Cachide considera que o futuro é 
uma incógnita, “isto porque a Banca, 
tanto está disponível para ajudar os in-
vestidores e a economia, como restrin-
ge esta abertura e as pessoas não têm 
acesso ao crédito. Hoje em dia, um ca-
sal tem um determinado rendimento e 
tem a capacidade financeira de pagar 
um determinado empréstimo por mês. 
De um dia para o outro alteram as re-
gras e este casal deixa de ter essa dis-
ponibilidade financeira, o que não faz 
qualquer sentido. Depois não cumprem 
e a Banca fica com os imóveis e não tem 
a quem os vender, a menos que o preço 
seja muito mais baixo. É este fator que 
me preocupa”. 
O empresário deixa algumas sugestões: 
“Se existisse alguma estabilidade, a 

construção não teria que parar, uma vez 
que as pessoas continuariam a ter liqui-
dez para poder comprar as habitações. 
Faziam as contas e facilmente chega-
vam à conclusão que seria mas benéfi-
co adquirir habitação própria em detri-
mento de pagar uma renda. Como as re-
gras mudam, as pessoas não arriscam. 
Assim, como a realidade não muda, a 
construção para e, consequentemente, 
para a economia do País, se contabiliza-
mos todos os postos de trabalho diretos 
e indiretos”. É esta indecisão que deixa 
José Cachide relutante em relação ao 
futuro. Para além disso, o empresário 
deixa duras críticas à burocracia exigida 
para um novo projeto: “Não vou apostar 
em muitas obras novas. Colocar um pro-
jeto numa câmara é um pesadelo admi-
nistrativo e burocrático e os investido-
res têm grandes dificuldades. Os pro-
cessos também são muito morosos. 
Quando finalmente é aprovado as re-
gras do mercado já mudaram, o que faz 
com que não possamos fazer um pla-
neamento com estabilidade, o que me 
preocupa”, conclui.  

IX

“SE EXISTISSE ALGUMA ESTABILIDADE, A 
CONSTRUÇÃO NÃO TERIA QUE PARAR, UMA VEZ 
QUE AS PESSOAS CONTINUARIAM A TER LIQUIDEZ 
PARA PODER COMPRAR AS HABITAÇÕES”



► A Novirmansil foi fundada em janeiro de 
1990 pelo atual gerente Fernando Silva, 
sendo que ao longo dos anos tornou-se nu-
ma empresa familiar, contando com o 
apoio da sua esposa, Emília Silva respon-
sável pela área financeira e administrativa 
da empresa, recentemente conta com o 
apoio dos seus dois filhos. Mariana Silva, 
recém-licenciada em Gestão de Empresas 
e Fábio Silva, licenciado em Engenharia 
Eletrotécnica. Atualmente dedica-se a tra-
balhos na área da eletricidade, canalização 
e aquecimento. Contudo, a sua rápida as-
censão permitiu diversificar a oferta para 
áreas mais específicas como a eletricidade 
industrial, doméstica e domótica. Em 
1994, acrescentou à sua oferta os serviços 
de climatização, ventilação e redes de gás, 
sendo que, com este crescimento, a em-
presa obteve a certificação para a execu-
ção com alvará de redes de energia em lo-

teamentos e ramais. Para além disso, a No-
virmansil tornou-se credenciada em insta-
lações de gás. Três anos depois, em 1997, 
a sua gama de serviços e soluções conti-
nuou a aumentar e a empresa especiali-
zou-se em serviços de climatização, insta-
lação de piso radiante, bombas de calor, 
ventiloconvectores e ar condicionado.
Em 2000, a Novirmansil diversificou nova-
mente os seus serviços e passou a ofere-
cer aos seus clientes serviços de instala-
ção de CCTV, sistemas de intrusão e segu-
rança contra incêndios na rede hidráulica, 
com a certificação ANPC. Hoje, mercê uma 
nova aposta realizada a empresa está 
agora vocacionada para o setor das tele-
comunicações, onde é certificada pela 
ANACOM. A Novirmansil conta com os ser-
viços de 26 funcionários, dispõe ainda de 
um gabinete de estudos e projetos e reali-
za acompanhamento em obra. No ano 

passado, a faturação da empresa foi supe-
rior a 1.7 milhões de euros, “o que foi mui-
to bom, ainda que a nossa ambição é que 
consigamos sempre mais e melhor. Foi a 
nossa constante insatisfação que nos le-
vou a sermos considerados pelo terceiro 
ano consecutivo PME Líder”, assegura 
Fernando Silva, fundador da Novirmansil.
Fruto da experiência adquirida ao longo 
dos anos e do rigor refletido em cada pro-
jeto, a Novirmansil prima ainda pela pro-
moção da eficiência energética e pela uti-
lização de energias renováveis, estando, 
desde 2005, especializada na produção e 
aplicação de painéis solares térmicos e fo-
tovoltaicos para a produção de energia so-
lar para autoconsumo e/ou armazena-
mento, área onde vai começar a apostar 
de forma mais assertiva, “uma vez que es-
te é um setor de futuro porque a procura 
tem sido crescente”. 

Mercado industrial, 
comercial e residencial
“Estamos vocacionados para os merca-
dos industrial, comercial e residencial, 
sendo que, o nosso core business princi-
pal é a eletricidade, onde realizamos ins-
talações elétricas de grande potência em 
unidades fabris, oferecendo soluções por 
medida e chave na mão, que incluem a 

instalação de postes de transformação, 
fazendo a transição entre a média e a bai-
xa tensão, setor que tem crescido expo-
nencialmente. O facto de trabalharmos no 
setor da média tensão é uma mais-valia, 
porque são poucas as empresas habilita-
das a fazê-lo. Além disso, como abrange-
mos diversas áreas, o nosso cliente terá 
que lidar apenas com um único fornece-
dor que coordenará todas as equipas de 
trabalho e que lhe apresentará uma solu-
ção integrada e concertada”, explica Fábio 
Silva, responsável pela Novirmansil, que 
completa: “Detemos outras mais-valias. A 
nossa capacidade de resposta é boa e or-
gulhamo-nos de manter relações de satis-
fação longas com os nossos clientes. É por 
isso que continuamos a oferecer o devido 
acompanhamento pós-venda a todos os 
serviços realizados. Sabemos que um 
qualquer problema elétrico pode paralisar 
uma unidade fabril e que essa paragem é 
prejudicial para o nosso cliente, daí que 
estejamos sempre atentos e disponíveis a 
ajudar”.

Mercado e concorrência
De acordo com os empresários, o merca-
do é muito competitivo e têm ocorrido mui-
tas mudanças num curto espaço de tem-
po. “A segurança sofreu uma evolução 

Em entrevista ao Empresas +®, Fernando Silva e o 
engenheiro Fábio Silva, responsáveis pela Novirmansil 
falam sobre a atualidade do mercado, a concorrência e 
a falta de mão de obra para trabalhar num setor ligado 

à construção civil. Apesar dos desafios, o balanço de 30 
anos de existência da empresa é muito positivo e os 
empresários estão confiantes em relação ao futuro.  

Soluções à medida 
ao serviço do cliente

NOVIRMANSIL
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“ESTAMOS 
VOCACIONADOS 
PARA OS MERCADOS 
INDUSTRIAL, COMERCIAL 
E RESIDENCIAL, SENDO 
QUE, O NOSSO CORE 
BUSINESS PRINCIPAL 
É A ELETRICIDADE, 
ONDE REALIZAMOS 
INSTALAÇÕES  
ELÉTRICAS DE  
GRANDE POTÊNCIA EM 
UNIDADES FABRIS”

Fábio Silva, Emilia Silva, Fernando Silva e Mariana Silva  

(à esquerda)
Fernando Silva e Fábio Silva
(à direita)
Belmiro Pinto e Victor Silva



muito significativa. Além disso, a evolução 
tecnológica também nos permite agora 
oferecer outro tipo de soluções aos nos-
sos clientes, como por exemplo, proceder 
a uma poupança de energia mais eficien-
te. Seja em que área for, a verdade é que 
estamos atentos e vigilantes, tudo para 
que possamos oferecer sempre as melho-
res soluções com a maior qualidade. Os 
clientes e o mercado são cada vez mais 
exigentes e queremos dar uma resposta 
assertiva às suas solicitações. É também 
por isso que apostamos de forma inequí-
voca na formação, tudo para que esteja-
mos preparados a dar resposta a projetos 
tecnicamente mais exigentes, onde nos di-
ferenciamos da nossa concorrência”, ad-
voga Fábio Silva.
Questionado sobre a concorrência exis-
tente no setor, Fernando Silva assevera 
que esta existe e que continuará a existir 
independentemente do que a Novirmansil 
faça, por isso, “a nossa maior preocupa-
ção passa por sermos autênticos e colo-
carmos ao dispor dos nossos clientes o 
melhor que pudemos e sabemos. Claro 
que esta postura só é possível porque con-

tamos com o auxílio de uma equipa dinâ-
mica, proativa, motivada e altamente qua-
lificada, tanto na produção como na área 
comercial e orçamentação”. 
Quanto à possível falta de falta de mão de 
obra para trabalhar neste setor, os empre-
sários asseguram que essa é a realidade, 
mas que, até ao momento, a Novirmansil 

tem conseguido colmatar todas as dificul-
dades. Fernando Silva explica a estratégia 
adotada: “Alteramos um pouco a nossa fi-
losofia. Se, no passado, optávamos pela 
contratação de profissionais com expe-
riência e créditos firmados na área, hoje, 
tentamos apostar em jovens que queiram 
arriscar e que estejam disponíveis para ter 

formação. Claro que esta aposta nos obri-
ga a um maior esforço salarial futuro, uma 
vez que, se vamos apostar agora na sua 
formação, depois não poderemos correr o 
risco de os perder para um concorrente. É 
este cuidado que faz com que tenhamos 
colaboradores que já estão connosco há 
25 anos”. 
Quanto ao futuro e a uma possível nova 
crise no setor da construção civil, os em-
presários são perentórios: “O mercado de 
gama média/alta continuará a funcionar, 
enquanto que o de média/baixa irá come-
çar a sofrer alguma recessão. As crises 
são cíclicas e dificilmente evitáveis. Neste 
momento, os preços praticados no setor 
da construção civil estão inflacionados 
cerca de 30 a 40 por cento, o que não é 
positivo. No nosso caso, temos já obras 
em carteira para o próximo ano e meio, o 
que demonstra que os clientes confiam 
em nós e no nosso trabalho. Além disso, 
este facto faz com que olhemos para o fu-
turo de forma auspiciosa. Queremos, pelo 
menos, manter-nos ao mesmo nível de 
2019, sendo que a nossa ambição é que 
2020 seja ainda melhor”, concluem.  
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► Serafim Silva, responsável pela Fras 
Construções, lembra que a empresa foi 
criada por dois sócios. Hoje em dia, a equi-
pa é já constituída por 27 pessoas e a em-
presa consegui atingir um volume de fatu-
ração de dois milhões de euros, em 2019. 
“No fundo realizamos todos os trabalhos 
de pedreiro e trolha, tanto na construção, 
como nos acabamentos, sendo que reali-
zamos todos os trabalhos que envolvem 
betão, em clientes particulares e indus-
triais”, lembra o empresário. 
A Fras Construções dispõe ainda da mais-
-valia chave na mão, ainda que, para isso, 
tenha que recorrer à subcontratação para 
a realização dos serviços para os quais 
não está habilitada. Apesar disso, “as pes-
soas conhecem o nosso cuidado e aten-
ção ao pormenor e confiam em nós para 
que façamos a gestão da sua obra da me-
lhor forma. Desta forma, conseguimos ofe-
recer uma solução completa, desde o pro-
jeto de arquitetura até aos acabamentos e 
a consequente entrega do imóvel pronto, 
tanto interior como exteriormente, con-
templando até o jardim e sistema de rega, 
se assim o cliente desejar. As nossas 
obras são entregues ainda com uma lim-
peza completa e higienização realizada. 
Estamos atentos ao pormenor e conside-
ramos que as pessoas devem poder co-

meçar as mudanças com todo o conforto 
e sem preocupações. A escolha do serviço 
a contratar fica sempre a cargo do clien-
te”, assevera Serafim Silva que completa: 
“É por tudo isto que quase não realizamos 
obras públicas. Gostamos de falar diver-
sas vezes com o cliente, reunir com ele, 
perceber completamente o que pretende 
e isto não seria possível numa obra públi-
ca, onde o serviço é muito mais impes-
soal. Queremos criar empatia com o nos-
so cliente e garantir que fizemos de tudo 
para que este fique satisfeito, seja ele par-
ticular ou industrial”. 
Olhando para o mercado, o empresário 
considera que esta está um pouco descon-
trolado e que as empresas vão facilmente 
do 8 ao 80, “o que considero prejudicial, 
uma vez que todas as más decisões que 
tomamos hoje irão ter consequências 
amanhã e não será possível o mercado 
continuar assim durante muito mais tem-
po. Atualmente, existe tanto trabalho que 
as empresas, na ânsia de darem resposta 
a todas as solicitações realizam investi-
mentos que depois não conseguem capita-
lizar. Contudo, esta é uma faca de dois gu-
mes, uma vez que, se uma empresa não 
conseguir acompanhar o ritmo atual de 
mercado, corre o risco de ficar para trás. 
Fazer a gestão destas duas realidades é 

muito complexa, mas penso que a temos 
conseguido fazer com algum sucesso”. 
Serafim Silva advoga ainda que a empre-
sa se debate com um problema maior: a 
falta de mão de obra. “Não existem pes-
soas disponíveis, mesmo sem experiên-
cia e dispostas a aprender. A carga buro-
crática também é demasiado pesada”. O 
empresário defende que deveria haver 
maior facilidade na admissão e demissão 
de pessoas, “num mercado mais aberto 
e com as regras devidamente definidas, 
sem o prejuízo de uma das partes. Como 
não podemos contratar pessoas median-
te as nossas necessidades, a ação fica 
restrita. Valorizo muito a equipa e é im-
portante que todos os funcionários este-
jam satisfeitos. É por isso que optamos 
pelo reforço salarial, em detrimento do 
aumento da margem de lucro para a em-
presa. Essa é, sem dúvida, a melhor es-
tratégia a adotar, compensar aqueles 
que fazem de nós a empresa que somos. 
Não se pode olhar sempre para os em-
presários de forma pejorativa, como al-
guém que não se importa com mais nin-
guém, mas apenas com o seu bolso. Esse 
estereótipo tem que acabar”.
Em relação ao futuro, Serafim Silva revela 
que o maior projeto será a construção de 
instalações próprias, sendo que o terreno 

já foi adquirido. Para além disso, a empre-
sa pretende “continuar no mercado de for-
ma séria, com um compromisso de quali-
dade para com os clientes, em direção a 
uma posição consolidada de mercado, on-
de sejamos conhecidos e reconhecidos 
pela nossa postura e seriedade. Teremos 
que ser melhores amanhã do que aquilo 
que somos hoje”, conclui.  

A Fras Construções, criada em 2004, em São João da Madeira, é especializada no setor da construção 
civil, nomeadamente em trabalhos de pedreiro e trolha. Apesar disso, a empresa coloca ainda ao 

dispor dos seus clientes soluções chave na mão à medida, que vão desde o projeto de arquitetura até 
todos os acabamentos e a consequente entrega do imóvel pronto, tanto interior como exteriormente.

Soluções chave na mão 
à medida

FRAS CONSTRUÇÕES
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► Criada em 1999, a Induporta é uma 
empresa especializada no fabrico e co-
mercialização de portas e automatismos. 
Representante das marcas Marantec, 
Tormax, Proteco e Alapont, esta é uma 
empresa de referência no mercado e pre-
para-se para inaugurar novas instala-
ções. “Iremos abrir esta nova nave de 
produção dentro de pouco tempo. Este 
foi um investimento muito ponderado e 
dispendioso que demorou quatro anos a 
concretizar, isto porque sempre nos recu-
samos a recorrer ao crédito para realizar 
esta obra. Apesar disso, orgulho-me de 
ser uma pessoa responsável e pondera-
da e não me arrependo da minha esco-
lha”, assegura António Martins que com-
pleta: “Este novo espaço tem 2200 me-
tros quadrados de área e está dotado de 
todas as condições para a realização de 
um trabalho de qualidade. Esta infraes-
trutura representa um investimento de 
um milhão e meio de euros, porque sem-
pre soubemos o que queríamos e onde o 
queríamos, sendo que esta evolução era 
crucial para o nosso crescimento. Agora, 
a nossa equipa de trabalho contará ainda 
com melhores condições para receber to-
dos os nossos clientes, até porque vamos 
dispor de um showroom onde estes po-

derão ver a qualidade e diversidade dos 
nossos produtos e soluções”.  

20 anos de mercado 
Com uma equipa composta por 14 pessoas 
e com um volume de faturação, em 2019, 
de um milhão e duzentos mil euros, a Indu-
porta exporta para a Europa e África. No 
ano passado, o mercado internacional re-
presentou 25 por cento da faturação da 
empresa. Quanto ao mercado nacional, o 
empresário assegura que este está a atra-
vessar uma fase muito positiva, de cresci-
mento. Contudo, mostra-se preocupado a 
médio e longo prazo, “uma vez que a políti-
ca dos nossos governantes não se preocu-
pa com o futuro, pelo que um mercado aus-
picioso na atualidade não nos garante 
qualquer estabilidade. As políticas nunca 
são de continuidade. Hoje decide-se que os 
impostos serão de uma forma e, amanhã, 
já serão de outra, o que faz com que os em-
presários portugueses sintam a necessida-
de constante de realizar ajustes, altera-
ções, descobrindo novas formas de gestão 
e de consolidação das suas empresas. A 
verdade é que, nos últimos cinco anos, o 
setor da construção subiu exponencial-
mente e alavancou toda a economia. Para-
lelamente, a entrada em vigor do novo qua-

dro comunitário de apoio no âmbito do Por-
tugal 2020 também contribuiu muito para 
o estímulo que o mercado teve, assim co-
mo o boom que o setor do turismo registou 
no nosso País e que levou à construção e 
reabilitação de inúmeros imóveis. A verda-
de é que temos tido muito trabalho e temos 
realizado projetos muitos interessantes”.  
Apesar de todas estas melhorias, António 
Martins reitera que a empresa continua a 
debater-se com problemas na exportação, 
e explica porquê: “As empresas dos países 
de Leste, tal como a Polónia, entre outras, 
apesar de terem acesso a mão-de-obra 
com custos semelhantes aos nossos, su-
portam uma carga fiscal inferior, o que 
lhes permite colocar no mercado produtos 
e soluções a preços mais competitivos, o 
que, consequentemente, nos prejudica 
muito. Em Portugal somos peritos na cria-
ção de taxas e taxinhas e no aumento da 
burocracia. Ainda agora entrou em vigor 
uma norma EU relativa ao transporte de 
mercadorias para a exportação que obriga 
as empresas a um volume extra de buro-
cracia. Os nossos concorrentes polacos 
não têm que se preocupar minimamente 
com este tipo de questões, ainda que, ale-
gadamente, as regras devessem ser 

iguais, uma vez que comercializamos to-
dos dentro da União Europeia. A verdade é 
que os portugueses são incapazes de sim-
plificar”, acusa.
O empresário assevera ainda que o setor 
se debate com outro problema gravíssimo: 
a falta de mão de obra para trabalhar nes-
ta área. Apesar disso, António Martins 
confessa que gostava muito que existis-
sem jovens disponíveis para aprender es-
ta arte. 
Em relação ao futuro, o empresário asse-
gura que a Induporta irá continuar a apos-
tar na exportação, uma vez que o mercado 
interno, “infelizmente, continua a traba-
lhar muito com base no preço e não na 
qualidade, o que, para nós, não faz senti-
do. As margens são muito baixas e servem 
apenas para fazer face às despesas. É no 
mercado internacional que conseguimos 
obter diferenciação e plafond para futuros 
investimentos. Ainda que o mercado este-
ja em alta, já começamos a sentir que al-
gumas empresas enfrentam dificuldades 
financeiras, o que nos preocupa. A opinião 
é unânime de que os próximos anos serão 
mais complicados. Assim, apesar de oti-
mistas, teremos que permanecer sempre 
atentos e vigilantes”. 

Em entrevista ao Empresas+®, António Martins, responsável pela 
Induporta, fala sobre o crescimento que o mercado da construção 
civil regista na atualidade. Apesar disso, o empresário mostra-se 
preocupado em relação ao futuro e garante que “os portugueses 

não conseguem simplificar” e que essa postura os prejudica no 
mercado externo em relação à concorrência.

“Os portugueses 
não conseguem simplificar”

INDUPORTA – INDÚSTRIA DE PORTAS E AUTOMATISMOS, LDA.
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► A Aveirobra foi criada em 1992 e está 
vocacionada para o setor da construção 
civil e obras públicas. Especializada na 
construção de naves para todo o tipo de 
indústria, a empresa também desenvol-
ve alguma atividade na área residen-
cial, realizando a construção de mora-
dias uni e plurifamiliares, de espaços 
públicos de lazer, de estabelecimentos 
comerciais e de trabalhos de conserva-
ção, restauração e ampliação de edifí-
cios. Para isso, a Aveirobra conta com 
uma vasta experiência e rigor técnico 
para a execução de qualidade de todos 
os projetos em que se envolve. “A verda-
de é que a nossa competência profissio-
nal, seriedade e rigoroso cumprimento 
das normas, levaram-nos a uma posi-
ção de destaque no nosso ramo de ativi-
dade, onde somos já conhecidos e reco-
nhecidos. Construímos com qualidade e 
seriedade e orgulhamo-nos de trabalhar 
e de estar entre os melhores”, assegura 
Agostinho Marques, responsável pela 
Aveirobra. 
Com uma equipa de trabalho constituída 
por 20 pessoas altamente especializa-
das, a empresa atingiu, em 2019, uma 
faturação superior a milhão de euros. “Já 
tivemos uma equipa de trabalho muito 

maior do que aquela que temos hoje. 
Contudo, o mercado mudou e tivemos 
que nos adaptar”. Vocacionada sobretu-
do para o mercado nacional, onde detém 
clientes de Norte a Sul do País, a Aveiro-
bra já realizou alguns projetos pontuais 
na vizinha Espanha. “A deslocalização 
acarreta custos e as contas têm que ser 
muito bem-feitas ou o projeto não valerá 
a pena”, alerta o empresário.

O mercado na atualidade
Agostinho Marques defende que, neste 
momento, “até existe excesso de traba-
lho, porém os preços estão inflaciona-
dos e, em pouco tempo, tudo poderá 
mudar. O mercado particular trabalha 
sob uma concorrência feroz e os subem-
preiteiros desapareceram, deixaram de 
existir. Assim, considero que estamos to-
dos à espera da crise. A verdade é que a 

realidade muda de forma muito rápida, 
sobretudo com esta problemática do co-
vid-19”. O empresário recorda crises 
passadas: “Quando ocorreu a última 
grande crise, em 2008, também tínha-
mos projetado um ano inteiro de obras e 
depois a realidade foi muito diferente. 
Na altura faturávamos cerca de quatro a 
cinco milhões por ano. Claro que espero 
que a realidade não se repita. Gosto de 
me manter otimista e temos que ser po-
sitivos. Além disso, o facto de já termos 
passado por isto permitiu-nos aprender, 
pelo que estamos agora melhor prepara-
dos. Já passamos por diversas vicissitu-
des e aprendemos com todas elas”. 
Quanto à falta de mão de obra para la-
borar neste setor, Agostinho Marques 
admite que essa realidade que existe, 
mas que a Aveirobra não tem sofrido 
muito com ela. “Temos a sorte de labo-

rar com uma equipa de trabalho estável 
e dedicada. Muitos dos nossos colabora-
dores já nos acompanham há muitos 
anos, o que se instituiu como uma im-
portante mais-valia, já que o quadro de 
pessoal se mantém fixo. Isto demonstra 
também que as pessoas estão bem aqui 
e que estão felizes, o que é muito impor-
tante. Na equipa, os únicos postos não 
fixos são os dos serventes que realizam 
um trabalho mais polivalente e não es-
pecializado. De resto, a nossa dificulda-
de estará sempre em colmatar a neces-
sidade de algum trabalhador mais espe-
cializado como um trolha, pedreiro ou 
canalizador, por exemplo”. 

Em entrevista ao Empresas +®, Agostinho Marques, responsável pela Aveirobra, empresa 
de construção civil e obras públicas, fala sobre a atualidade no setor e admite que 

“estamos todos à espera da crise. Contudo, gosto de me manter otimista e temos que ser 
positivos”. O empresário também não esquece a problemática da falta de mão de obra, a 

concorrência e os preços inflacionados que são praticados no mercado.

“Construímos com 
qualidade e seriedade”

AVEIROBRA
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Agostinho Marques
e Sofia Sousa

“A VERDADE É QUE A NOSSA COMPETÊNCIA 
PROFISSIONAL, SERIEDADE E RIGOROSO 
CUMPRIMENTO DAS NORMAS, LEVARAM-NOS  
A UMA POSIÇÃO DE DESTAQUE NO NOSSO  
RAMO DE ATIVIDADE”







facilita a tomada de decisão, uma vez que o 
cliente percebe, de imediato, como ficará o 
espaço. A verdade é que é para nós uma 
honra poder contribuir com a nossa expe-
riência para acrescentar conforto, design, 
qualidade e funcionalidade a um espaço 
ao qual o nosso cliente chamará casa”.
Neste sentido, ao longo dos anos, a Casa 
Ferreira Móveis tem vindo a antecipar e a 
ditar tendências. Nas lojas Interforma, a 
empresa faz uma seleção criteriosa das 
melhores marcas de mobiliário e decora-
ção internacionais e comercializa no nosso 
País insígnias como a Tapeçarias Ferreira 
de Sá, Rolf Benz, Reflex Angelo, Pianca,  
Tonon, Zanette, Hulsta, Tomasella, Oliver B, 
Nidi, entre outras. 
De acordo com a empresária as lojas  
Interforma e Divani&Divani by Natuzzi es-
tão direcionadas para o cliente da classe 
média, média-alta e alta.
Nas lojas da Divani&Divani by Natuzzi, 
“nunca poderemos esquecer que a Natuzzi 
é a marca por detrás da Divani&Divani, o 
maior produtor mundial de sofás e que 
tem uma excelente relação qualidade/pre-
ço”, advoga Anabela Ferreira que comple-
ta: “Mantemos parcerias com marcas que 
representamos há mais de 30 anos, o que 
é assinalável. Esta longa relação de con-
fiança e de associação foi fundamental pa-
ra o nosso sucesso e para fazer da empre-
sa aquilo que ela é hoje. Quando a última 
grande crise económica afetou o nosso 
País, sobretudo no setor da construção ci-
vil e, inevitavelmente, no mercado imobiliá-
rio, só conseguimos ultrapassá-la porque 
contámos com a preciosa ajuda destes 
parceiros”. 
A empresária revela que, para além das 
parcerias existentes com as diversas mar-
cas italianas e alemãs, atualmente, a Casa 
Ferreira Móveis pretende firmar mais acor-
dos com empresas portuguesas, “uma vez 
que consideramos importante para a  
Interforma representar produtos nacio-
nais. Considero que este fator será valori-
zado pelos nossos clientes, uma vez que, 

cada vez mais, existe essa consciencializa-
ção para a aquisição de produtos portugue-
ses. Esta é ainda uma fase embrionária de 
procura de consensos e soluções, até por-
que evitamos sempre entrar em guerra 
com a nossa concorrência. Apesar disso, a 
ambição existe e será concretizada”.

O mercado na atualidade
Ainda que a atuação das empresas do gru-
po esteja direcionada, sobretudo, para o 
mercado nacional, sobretudo através das 
lojas de Lisboa e do Algarve. “Vendemos 
muito mobiliário para estrangeiros que se 
fixam no nosso País, sobretudo brasilei-
ros, angolanos, ingleses, franceses e es-
trangeiros provenientes dos países nórdi-
cos, que posteriormente também adqui-
rem produtos para as suas casas, nesses 
países. O mercado angolano continua a 
ser muito importante para nós, ainda que 
reconheçamos que, na atualidade, este 
atravessa algumas dificuldades, apesar 
disso, já estamos presentes neste merca-
do há muito tempo e a relação com os 
nossos clientes desenvolve-se com uma 
grande base de confiança”, assegura a 
empresária.
De acordo com Anabela Ferreira, neste 
momento, a Casa Ferreira Móveis atraves-
sa uma fase de investimento e de renova-
ção de lojas, apresentando um novo con-
ceito e uma nova decoração. No passado 
mês de abril de 2018, o grupo abriu um es-
paço no Porto e, mais recentemente, em 
julho, um outro no Algarve, sendo que, no 
segundo semestre deste ano “iremos re-
novar a nossa loja, em Alfragide”. Estas re-
novações significam um investimento de 
cerca de 600 mil euros.
Acompanhada por uma equipa de profis-
sionais altamente qualificados e experien-
tes que estão no grupo há muitos anos, 
Anabela Ferreira revela que, neste momen-
to, a Casa Ferreira Móveis aposta na con-
solidação do mercado e na atualização de 
conceitos, indo sempre de encontro às últi-
mas tendências internacionais.  
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“MANTEMOS PARCERIAS COM MARCAS QUE 
REPRESENTAMOS HÁ MAIS DE 30 ANOS, O QUE 
É ASSINALÁVEL. ESTA LONGA RELAÇÃO DE 
CONFIANÇA E DE ASSOCIAÇÃO FOI FUNDAMENTAL 
PARA O NOSSO SUCESSO E PARA FAZER DA 
EMPRESA AQUILO QUE ELA É HOJE”



► A Bioflorestal, localizada em Alberga-
ria-a-Velha, Aveiro, centra a sua atividade 
na preservação de um dos bens mais im-
portantes para o futuro do ser humano e 
que está na ordem do dia, a floresta. Cria-
da em 2008, a empresa dedica a sua ati-
vidade à compra e venda de madeira, 
produção e comercialização de biomas-
sa, serviços de silvicultura e arrendamen-
tos florestais, sendo que também execu-
ta desmatações e limpezas florestais e 
presta serviços de consultoria em reflo-
restação sempre que necessário. Atual-
mente, esta é uma referência no merca-
do e afirma-se como uma empresa verde 
e ecológica, uma vez que aposta em ele-
vados padrões de qualidade e sustenta-
bilidade, promovendo o equilíbrio perfeito 
entre o meio ambiente e a biodiversida-
de, sempre em respeito pela conserva-
ção e manutenção dos mais variados re-
cursos que nos são disponibilizados pela 
natureza.
Por sua vez, a Transfialense tem o seu co-
re business no transporte rodoviário, na 
movimentação e manuseamento de mer-
cadorias tais como rolaria, equipamentos 

e maquinaria, na preparação de terre-
nos/plantações e no arranque (tesoura) 
de cepos, sempre com soluções adequa-
das às necessidades dos clientes mais 
exigentes. A empresa oferece ainda solu-
ções especializadas como é o caso da tri-
turação de biomassa e estilha. Conheci-
da e reconhecida no mercado pelo seu 
profissionalismo, a Transfialense aposta 

na qualidade dos seus serviços e na efi-
cácia das suas soluções, mantendo sem-
pre elevados os níveis de exigência e de 
excelência, fruto do know-how acumula-
do de Vítor Frias ao longo de 35 anos, o 
mentor destes dois projetos.  Atualmente, 
as duas empresas comportam uma equi-
pa de trabalho constituída por 70 profis-
sionais altamente qualificados.

Vítor Frias, administrador e fundador da 
Bioflorestal e da Transfialense, refere que 
os últimos anos têm sido positivos, na 
medida em que as empresas têm regista-
do um aumento exponencial no volume 
de faturação. Apesar disso, o empreen-
dedor admite que os recentes incêndios 
que fustigaram o nosso País, “além de to-
da a destruição e da perda irreparável de 

Vítor Frias é o mentor de dois projetos de sucesso, a Bioflorestal, 
empresa especializada na compra e venda de madeira, produção e 

comercialização de biomassa, e a Transfialense, empresa que se 
dedica ao transporte rodoviário de mercadorias, produção de 

estilha, preparação de terrenos/plantações, arranque (tesoura) de 
cepos, prestação de serviços à indústria, aluguer de máquinas e 

equipamentos industriais, agrícolas e florestais. O empresário 
está há 35 anos ao serviço do cliente.

35 anos ao serviço 
do cliente

GRUPO TRANSFIALENSE – BIOFLORESTAL
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A TRANSFIALENSE 
APOSTA NA QUALIDADE 
DOS SEUS SERVIÇOS E 
NA EFICÁCIA DAS SUAS 
SOLUÇÕES, MANTENDO 
SEMPRE ELEVADOS OS 
NÍVEIS DE EXIGÊNCIA 
E DE EXCELÊNCIA, 
FRUTO DO KNOW-HOW 
ACUMULADO DE VÍTOR 
FRIAS AO LONGO  
DE 35 ANOS



vidas”, prejudicaram a atuação das em-
presas e explica porquê: “Muita madeira 
que ainda não estava pronta para o corte 
ficou queimada. Além disso, neste mo-
mento, os agricultores não estão sensibi-
lizados para a necessidade de realizarem 
novas plantações e de procederem a re-
florestação, uma vez que este é um negó-
cio pouco ou nada lucrativo. Hoje em dia, 
estão a ser praticados os mesmos preços 
de há dez anos e os custos são muito 
mais elevados, o que faz com que a mar-
gem de lucro seja muito menor, o que é 
prejudicial para qualquer pessoa. Para 
dar apenas alguns exemplos, é inegável 
que o custo do combustível e dos equipa-
mentos é muito mais elevado na atuali-
dade, isto já para não falar do custo da 
mão de obra. Todas as despesas sobem, 
contudo, o preço da matéria-prima man-
tem-se inalterado, o que faz com que este 
seja um negócio muito difícil”.  
O empresário advoga que o setor se de-
bate com a problemática da falta de mão 
de obra para trabalhar nesta área e que o 
Estado tem grandes responsabilidades 
neste facto, “uma vez que «paga» a mui-
tas pessoas para que estas fiquem em 
casa sem fazer nada. Assim, se ganham 
o suficiente para as suas despesas sem 
terem que trabalhar, porque vão mudar 
de comportamento? Claro que depois 
precisamos de pessoas para trabalhar e 
estas não existem e/ou não estão dispo-
níveis. É inegável que todas as pessoas 
merecem e devem ser ajudadas. Todos 
podemos sofrer um infortúnio, ficar no 
desemprego, ter uma incapacidade. O 
problema são as pessoas que fazem das 
ajudas do Estado um modo de vida, 
quando existem postos de trabalho por 
preencher. Defendo que, nestes casos, o 
apoio deveria ser retirado”. 
Quanto à concorrência, Vítor Frias asse-
vera que nunca foi assunto com o qual se 
tenha preocupado. “Todas as empresas 
têm direito de estar no mercado. O clien-
te é que vai escolher aquela que melhor 
responder às suas necessidades. Apesar 

da vasta experiência e de todas as dificul-
dades, olhamos sempre para o mercado 
de uma forma muito positiva. Além disso, 
realizamos uma aposta constante na me-
lhoria dos nossos serviços e apostamos 
sempre na inovação tecnológica. Neste 
sentido, recebemos, no final do ano pas-
sado, dois novos equipamentos que são 
únicos na Península Ibérica e que nos 
permitirão responder de forma ainda 
mais assertiva às necessidades dos nos-

sos clientes. Em quatro máquinas que 
comprámos realizámos um investimento 
de cerca de dois milhões de euros”. 

Combate aos incêndios
O empresário é crítico das medidas de 
combate aos incêndios que têm sido to-
madas por parre das entidades competen-
tes no nosso País. “Ainda que sejam toma-
das algumas medidas preventivas em ca-
so de incêndio florestal, a verdade é que 

não sentimos que a abertura de faixas te-
nha sortido grande efeito. O mesmo acon-
tece com a limpeza dos terrenos. Ainda no 
ano passado, a região enfrentou um gran-
de incêndio e os terrenos estavam limpos 
e as faixas de limpeza e combate estavam 
construídas e de nada serviu”. 
Vítor Frias defende que a solução passa 
por dotar as corporações de bombeiros 
de frotas capazes de realizarem combate 
efetivo e incisivo aos incêndios. “Mal o fo-
go começa, os bombeiros devem deslo-
car, de imediato, uma pequena viatura 
que seja capaz de alcançar os locais de 
mais difícil acesso. Desta forma, o fogo 
nunca atingirá grandes proporções. Se 
esperam ter acesso a ele através das 
grandes vias, o seu combate nunca será 
eficaz”, explica o empresário. 
Vítor Frias alega ainda que, ao longo dos 
últimos anos, as leis que foram aprova-
das dificultaram a vida aos agricultores. 
“Urge agrupar a floresta e era de vital im-
portância que existissem fundos para 
que esta tarefa pudesse ser realizada. 
Além disso, as pessoas esquecem-se 
que, com o corte das árvores para a aber-
tura de faixas de proteção, a vegetação 
cresce muito mais, o que não aconteceria 
se as árvores continuassem onde sem-
pre estiveram. Esta vegetação, que rapi-
damente atinge um grande tamanho, 
acarreta um perigo muito maior do que 
as próprias árvores. Fazer estas faixas de 
dez metros junto às estradas não adianta 
de nada. Além disso, o Estado é o primei-
ro a não dar o exemplo, uma vez que as 
suas matas, apesar da lei, e apesar de o 
exigirem aos particulares, estão todas su-
jas. Por muito que se fale, a verdade é 
que não se faz nada em prol da floresta 
no nosso País e as entidades competen-
tes deveriam tomar medidas”.   
Em relação ao futuro, o empresário afir-
ma que o grande projeto será a constru-
ção de novas instalações, na Zona Indus-
trial de Albergaria, num investimento su-
perior a um milhão de euros. As obras de-
verão começar ainda em 2020. 
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► Tendo iniciado a sua atividade já na 
longínqua primeira metade do século XIX, 
a Fábrica de Papel Ponte Redonda é uma 
referência nacional no setor papeleiro. 
De acordo com Raúl Loureiro, um dos 
responsáveis pela empresa, a par do seu 
irmão Pedro Loureiro, esta posição foi 
conseguida graças a “trabalho árduo, 
perseverança e profissionalismo e a uma 
evolução sustentada que nos granjeou 
consideração e respeito, tanto ao nível de 
fornecedores como de clientes”. Raúl 
Loureiro e Pedro Loureiro pertencem já à 
quarta geração da família proprietária e 
reconhecem o importante papel que to-
dos os colaboradores tiveram e têm no 
sucesso da empresa. “Eles sempre consi-
deraram esta como a sua fábrica”.
Desde a fabricação de papéis de embala-
gem, até à sua transformação em sacos 
multi-folhas, a Fábrica de Papel Ponte Re-
donda tem procurado apresentar quali-
dade e um bom serviço a todos os seus 
clientes. Esta postura permitiu à empre-
sa atingir os 11 milhões de faturação, em 
2019, sendo este valor repartido, de for-

ma quase igualitária, entre o mercado in-
terno e o externo. Internacionalmente, os 
principais mercados são Espanha, Fran-
ça, Bélgica, Holanda e Suíça.
Com uma equipa composta por 125 
pessoas, a aposta da Ponte Redonda, é 
claramente no aumento da produtivida-
de, na melhoria contínua da qualidade 
e na diversificação das soluções de em-
balagem oferecidas aos clientes. Para 
fazer face a estas necessidades estão 
programados uma série de investimen-
tos a curto prazo com a finalidade de 
renovar alguns dos equipamentos para 
modelos mais recentes e tecnologica-
mente mais avançados, tudo para po-
der colocar ao dispor dos clientes mais 

e melhores produtos e soluções, e de 
forma mais rápida”.
Todos estes investimentos significarão 
um esforço financeiro enorme por parte 
da empresa. 
Quanto à concorrência, Raúl Loureiro rei-
tera que existem, fundamentalmente, 
quatro grandes players neste setor no 
nosso País. De uma forma geral, “as rela-
ções são cordiais e de respeito entre to-
dos. As grandes empresas estrangeiras 
acabam por não laborar no mercado por-
tuguês, uma vez que as encomendas são 
pequenas e pouco vantajosas e estas 
grandes empresas procuram encomen-
das de grande tiragem”. De acordo com o 
empresário, a postura da Fábrica de Pa-

pel Ponte Redonda é precisamente a in-
versa: “A aposta no nicho das encomen-
das mais pequenas, aliadas a uma entre-
ga rápida, eficaz e eficiente. Acredito 
mesmo que, cada vez mais, esse será o 
caminho: a especialização em nichos de 
mercado. Será assim que conseguiremos 
marcar a diferença e acrescentar valor 
aos nossos produtos. Iremos oferecer 
aquilo que os clientes procuram, a solu-
ção por medida”.

Fundada em 1848, em Silvalde, Espinho, a Fábrica de Papel Ponte Redonda é uma 
empresa especializada no fabrico de papéis de embalagem e de sacos de papel multi-

folhas. Com uma aposta clara na qualidade e na oferta de soluções por medida a 
todos os seus clientes, esta empresa está há mais de 170 anos a tratar o papel por tu.

170 anos a tratar 
o papel por tu

FÁBRICA DE PAPEL PONTE REDONDA, SA

Raúl Loureiro
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“AS GRANDES EMPRESAS ESTRANGEIRAS ACABAM 
POR NÃO LABORAR NO MERCADO PORTUGUÊS, 
UMA VEZ QUE AS ENCOMENDAS SÃO PEQUENAS E 
POUCO VANTAJOSAS E ESTAS GRANDES EMPRESAS 
PROCURAM ENCOMENDAS DE GRANDE TIRAGEM”



Papel vs. Plástico
Segundo Raúl Loureiro, se compararmos 
os sacos de papel que a Fábrica de Papel 
Ponte Redonda produz com os tradicio-
nais sacos de plástico existem duas dife-
renças fundamentais: o saco de papel 
pesa muito mais e ocupa mais volume, “o 
que se torna prejudicial nos custos de 
transporte. Se os custos de transporte 
aumentam, o preço do produto final tam-
bém terá forçosamente de aumentar. Por 
outro lado, se pensarmos do ponto de vis-
ta ambiental, o saco de papel é infinita-
mente mais ecológico que o de plástico. 
Assim, temos apenas que escolher aquilo 
que queremos para o nosso futuro e a es-
colha parece-me óbvia”. 
O empresário é ainda cético em relação 
à lei que veio “proibir” a utilização dos 
sacos de plástico nos hipermercados. 
Na realidade, esta lei não veio aumentar 
o uso do saco de papel de forma expo-
nencial, como se imaginava. O conven-
cional saco de plástico foi substituído, 
fundamentalmente pelo saco de ráfia la-
minada, que pode ser utilizado vezes 
sem conta, mas que não deixa de ser 

plástico. A verdade é que nunca sere-
mos capazes de erradicar o plástico das 
nossas vidas e desengane-se quem 
acha que sim. Já é altamente positivo o 
facto de conseguirmos substituir o plás-
tico por outros materiais, nomeadamen-
te o papel, sobretudo em produtos como 
os copos de plástico, talheres de plásti-

co, louça de plástico, palhinhas, etc. 
Mas se analisarmos bem à nossa volta, 
há muito pouca coisa que não tenha 
plástico incorporado. A Humanidade não 
consegue viver sem plástico. Se a reali-
dade fosse diferente não existiam verda-
deiras ilhas flutuantes de plástico nos 
oceanos”, conclui.  
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Produtos & Soluções
• Papel para todas as indústrias e 
comércio:
• Sacos de Papel
• Papel para Embalagens
• Papel para Cartão Canelado
• Papel SK 

O papel tem 
aplicações como
• Sacos e Toalhetes 
personalizados
• Toalhetes de papel para 
restauração
• Separadores de papel
• Sacos para Ração
• Sacos para Farinhas
• Sacos para Carvão
• Sacos para Produtos Químicos
• Sacos para Café
• Sacos para Resinas
• Sacos para Batata
• Sacos para Cimentos e 
Argamassas
• Sacos para Sementes



► Fundada em 2002, a Avelino Bastos, 
Lda. nasceu da visão e empenho do seu 
sócio fundador Avelino José de Oliveira 
Bastos. “Comecei como agente de um 
grupo espanhol que não tinha represen-
tante em Portugal para a comercialização 
de papel e cartão. Durante algum tempo 
trabalhei sozinho num pequeno escritó-
rio. Foram tempos difíceis. Tudo o que ga-
nhava investia novamente na empresa e 
fomos crescendo sempre de forma sus-
tentada. Os resultados do ano seguinte 
eram sempre melhores que os do ano an-
terior”, recorda Avelino Bastos que com-
pleta: “Como tempo é dinheiro e as em-
presas não podem esperar e exigem rapi-
dez nas entregas acabei por apostar na 
existência de stock físico no nosso país. 
Começámos então com um armazém no 
Porto e, mais tarde, um outro em Alverca, 
que ainda possuímos, para apoio aos 
nossos clientes do Centro/Sul, em virtu-
de do crescimento do nosso mercado”. 
Em 2017, devido ao crescimento econó-

mico, a empresa teve necessidade de se 
expandir para novas e maiores instala-
ções, em Caldas de São Jorge, Santa Ma-
ria da Feira, onde funciona o principal ar-
mazém e toda a componente logística e 
administrativa. Este novo espaço signifi-
cou um investimento de vários milhões 
de euros. Este novo espaço foi pensado e 
construído à medida das nossas necessi-
dades, para servir de forma eficiente os 
nossos clientes”, explica o empresário. 

Qualidade acima de tudo
A Avelino Bastos, Lda. comercializa cartoli-
nas, setor onde a empresa é já conhecida 
e reconhecida no mercado. “Os nossos 
clientes são gráficas e cartonagens que la-
boram em setores tão diversificados como 
o farmacêutico, o alimentar e o da publici-
dade. Falamos de cartolinas de excelente 
qualidade e de quaisquer formatos, o que 
permite uma multiplicidade de soluções e 
aplicações. Dispomos depois de muitos 
outros produtos e soluções, onde posso 

destacar o papel para rotulagem de garra-
fas. Queremos ir sempre ao encontro das 
necessidades dos nossos clientes com a 
melhor relação qualidade-preço de acordo 
com as exigências do mercado, oferecen-
do um preço competitivo nos prazos acor-
dados. Queremos ser a primeira escolha 
dos nossos clientes. A verdade é que faze-
mos a diferença na vida das empresas, 

promovendo clientes satisfeitos”, afirma 
Avelino Bastos.
O Grupo A. Bastos, para além da Avelino 
Bastos, Lda. é composto ainda pela Bas-
tosPaper, empresa intermediária junto de 
grandes grupos internacionais para a co-
locação dos seus produtos e soluções no 
mercado nacional. “Esta vertente do nos-
so negócio está em franca expansão e 

Com uma equipa constituída por 12 pessoas e com um 
volume de faturação superior a cinco milhões, em 2019, 

obtidos na totalidade no mercado nacional, o Grupo A. 
Bastos é composto pela Avelinos bastos, Lda., pela 

BastosPaper e pela BastosFil. Líderes de mercado na 
distribuição de papel e cartão para empresas, o Grupo A. 

Bastos prepara-se agora para avançar para a conquista 
do mercado internacional. 

Líderes no mercado nacional
GRUPO A. BASTOS

Avelino Bastos
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“OS NOSSOS CLIENTES SÃO GRÁFICAS E 
CARTONAGENS QUE LABORAM EM SETORES  
TÃO DIVERSIFICADOS COMO O FARMACÊUTICO,  
O ALIMENTAR E O DA PUBLICIDADE”



prevemos um crescimento na ordem dos 
30 por cento para este ano.”, explica o 
empresário que revela que o Grupo de-
tém ainda uma pequena empresa e nada 
tem a ver com o setor do negócio do pa-
pel, a BastosFil, uma imobiliária, que 
presta apoio ao Grupo sempre que ne-
cessário. 

A concorrência e o futuro
Em relação à concorrência, o empresário 
defende que esta existe em todos os seto-
res de atividade. Além disso, “já atingimos 
uma posição de mercado que faz com que 
concorramos diretamente com o produtor. 
A única diferença entre o cliente comprar 
o produto no Grupo ou diretamente ao fa-
bricante em Espanha ou França é mesmo 
o tempo de entrega, uma vez que, vindo 
do mercado externo, o produto demorará 
sempre cerca de dois dias.  Assim, tenta-
mos sempre marcar a diferença e aposta-
mos em produtos diferenciados como 
aconteceu recentemente com a introdu-
ção do papel couché”.
Quanto ao futuro, Avelino Bastos asseve-
ra que olha para ele sempre numa pers-

petiva de crescimento e de constante 
adaptação ao mercado. “Para além dis-
so, como detemos um grande know-how 
nesta área, facilmente conseguimos pre-
ver tendências e produtos que poderão 
deixar de existir, pelo que conseguimos 
sempre realizar uma transição eficaz. 
Considero que, nesta questão, sermos 

uma empresa familiar potencia este cui-
dado e atenção no atendimento persona-
lizado aos nossos clientes”.
Em relação à possibilidade da internacio-
nalização, o empresário assegura que o 
Grupo só irá avançar para os mercados 
externos quando, “por um lado, o merca-
do nacional já não conseguir absorver os 

nossos produtos ou, por outro, quando 
existir um projeto sustentado para a inter-
nacionalização efetiva da empresa, so-
bretudo para a vizinha Espanha, prolon-
gamento natural do nosso mercado. Nes-
te momento, tendo em conta a nossa lo-
calização chegamos mais depressa a Vi-
go do que ao Algarve. Apesar disso, não 
queremos realizar negócios pontuais. Ire-
mos avançar quando perspetivarmos 
uma presença constante naquele merca-
do, o que ainda não aconteceu, ainda 
que estejamos sempre abertos a essa 
possibilidade. Claro que temos a cons-
ciência de que, como não somos produto-
res, esse passo nos obrigará a um esfor-
ço suplementar ao nível da logística e de 
gastos com os volumes de stock e tere-
mos que estar preparados para isso”. 
Avelino Bastos revela ainda que o Grupo 
irá apostar, cada vez mais, na comerciali-
zação de cartolinas para o setor alimen-
tar, isto porque, “o plástico deixará de 
ser solução, pelo que acreditamos que 
este seja um nicho de mercado que po-
derá crescer muito nos próximos anos”, 
conclui. 
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► Maria João Santos é a atual responsá-
vel pela Maria da Apresentação da Cruz & 
Herdeiros, a fábrica mais antiga de fabri-
co de ovos moles que existe em Aveiro. A 
laborar desde 1882, apesar dos tempos 
modernos, a empresa continua a apostar 
no fabrico artesanal mantendo o tacho 
de cobre, as formas, o jeito de mexer re-
pleto de sabedoria e de experiência, e o 
processo manual onde o rigor, a atenção, 
a qualidade e a história estão sempre 
presentes. “Devem limpar-se as gemas 
de qualquer vestígio de claras. Depois ba-
tem-se cuidadosamente, enquanto o açú-
car e a água vão ao lume até atingir um 
ponto que as próprias artesãs dos ovos 
moles não sabem definir, mas só fazer. 
Depois, unem-se as gemas ao açúcar e 
esta mistura recheia as hóstias em for-
mas marinhas. O ideal é que descansem 
de um dia para o outro. No dia seguinte, 
cobrem-se com uma calda de açúcar e 
deixam-se a secar”, explica a empresária 
que lembra que a origem deste doce tra-
dicional e típico se deve às freiras dos 
conventos existentes em Aveiro até ao 
séc. XIX. “Quando os conventos foram ex-
tintos, o fabrico dos ovos moles manteve-
-se, através de diversas senhoras que fo-

ram educadas pelas freiras. Foi precisa-
mente uma delas que passou a Odília 
dos Anjos Soares, fundadora da Maria da 
Apresentação da Cruz & Herdeiros”.
Neste momento, a empresa tem três 
pontos de venda: a loja de fábrica, co-
nhecida como “A Garagem”, “O Cais dos 
Ovos Moles” e “A Costeira”, no centro da 
cidade, espaço onde funcionou a primei-
ra loja da Maria da Apresentação da 
Cruz & Herdeiros e que, depois de fecha-
da durante 37 anos, voltou a ser proprie-
dade da empresa. A empresa labora 
com uma equipa constituída por 19 pes-
soas a tempo inteiro, mais 11 em regime 
de part-time, para fazer face aos horá-
rios das lojas e, sobretudo, devido ao 
facto destes espaços estarem abertos 
ao fim de semana. 
De acordo com a empresária, a abertura 
de um terceiro espaço significou um ele-
vado esforço financeiro. “Apesar de ter si-
do compensador, todos os investimentos 
têm que ser muito pensados e pondera-
dos. Temos muitas funcionárias sob a 
nossa responsabilidade e, em muitos ca-
sos, o seu ordenado é a única fonte de 
rendimento da família. Além disso, mui-
tas delas já nos acompanham há muitos 

anos e somos todas como uma segunda 
família, o que também pesa na tomada 
de algumas decisões. Não podemos es-
quecer ainda que esta é uma arte, onde o 
grande peso do seu custo está na mã de 
obra, uma vez que os verdadeiros ovos 
moles são feitos manualmente e exigem 
várias horas de trabalho. Além disso, não 
podemos esquecer que as embalagens 
têm um custo cada vez mais elevado, o 
que faz com que os preços finais aumen-
tem exponencialmente. Isto já para não 
falar do preço dos ovos que nunca esteve 
tão elevado”. 

Um doce certificado
Desde o dia 1 de Julho de 2010 que os 
ovos moles e a marca Maria da Apresen-
tação Cruz & Herdeiros passaram a ser 
vendidos sob um selo de qualidade. 
“Desta forma, o consumidor tem a certe-
za que está a consumir ovos moles genuí-
nos de Aveiro, ou seja que cumprem to-
das as exigências estipuladas para a con-
feção desta iguaria. Assim, todos os pro-
dutores que adulterarem o produto com 
adições à receita original, como por 
exemplo farinha, ou que vendam creme 
de ovos como se de ovos moles se tratas-

se não o podem fazer. Além disso, os 
ovos têm que ser sempre frescos, originá-
rios da zona de Aveiro e as hóstias devem 
respeitar os formatos previstos”, asseve-
ra Maria João Santos.
De acordo com a empresária, desta for-
ma, “o País vê uma peça do seu Patrimó-
nio Cultural reconhecido, ao mesmo tem-
po que os produtores, veem o seu traba-
lho compensado e reconhecido e os con-
sumidores ficam com a certeza do que 
estão a comer. De enaltecer que os ovos 
Moles de Aveiro são o primeiro produto 
de doçaria conventual certificado em to-
do o espaço comunitário europeu, refor-
çando a confiança entre quem produz e 
quem compra”.

A história de Aveiro confunde-se com a dos ovos moles, o seu ex-líbris máximo no que à doçaria diz 
respeito. Todos aqueles que visitam a cidade não vão embora sem provar esta iguaria que leva apenas 

uma mistura de ovos, açúcar e água a rechear hóstias de farinha em formas marinhas. Em Aveiro, os 
ovos moles têm um nome: Maria da Apresentação da Cruz & Herdeiros, empresa que adoça a boca dos 

portugueses desde 1882.

A adoçar a boca 
dos portugueses desde 1882

MARIA DA APRESENTAÇÃO DA CRUZ & HERDEIROS

 Silvina da Silva Raimundo e Maria João Santos
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A contrafação e as obras
Apesar da certificação, Maria João Santos 
assegura que as empresas têm que conti-
nuar a lutar contra a contrafação que ain-
da existe muito neste produto. “Existem 
muitos players externos que praticam con-
corrência desleal. Neste momento, a APO-
MA – Associação de Produtores de Ovos 
Moles de Aveiro tem diversos processos 
em tribunal e gasta verbas avultadas para 
fazer face a esta problemática, mas a 
questão é muito complicada. Só para 
avançar com uma queixa em tribunal, a 
associação tem que investir cerca de dois 
mil euros, o que é um grande esforço fi-
nanceiro. Os processos são depois muito 
morosos. Além disso, a ASAE preocupa-se 
com outras questões e não defende os 
produtos genuinamente nacionais. Assim, 
quando tentam atuar, não têm o conheci-
mento necessário para isso e quando visi-
tam um infrator não sabem exatamente o 
que procurar e como abordar a questão 
para terminar com o delito. Apesar de pro-
movermos diversas formações, a questão 
ainda não foi colmatada e andamos nesta 
luta há 20 anos”. 

A empresária assegura que a contrafa-
ção prejudica toda a marca. “Sempre que 
alguém pensa em Aveiro, pensa em ovos 
moles, pelo que, em caso de visita, torna-
-se obrigatória a degustação da iguaria. 
Se a pessoa tiver o azar de entrar numa 
casa de qualidade inferior, a sua expe-
riência sairá prejudicada e toda a marca 
irá sofrer com essa crítica negativa e não 
podemos permitir que isso aconteça”.

Quanto ao futuro, Maria João Santos 
também se mostra renitente e defende 
que tudo está dependente da forma co-
mo irão decorrer as obras previstas na 
cidade. “Se forem todas realizadas ao 
mesmo tempo será muito complicado, 
uma vez que estará instalado o caos e a 
cidade será um estaleiro que ninguém 
quererá visitar. Sem turismo e sem turis-
tas, não haverá negócio e não consegui-

remos continuar a adoçar a boca dos 
portugueses. Estão já a decorrer diver-
sas obras e as unidades hoteleiras con-
firmam que quem nos visita fica apenas 
uma noite e depois vai embora. A cidade 
não tem muito a oferecer. Para dar ape-
nas um exemplo, o Museu de Aveiro está 
pouco explorado. Esta é uma oportuni-
dade perdida. A universidade está na ci-
dade e não aproveitamos essa mais-va-
lia para a construção de projetos conjun-
tos, tudo para que a experiência de 
quem nos visita fosse mais atrativa e di-
nâmica. Durante um ano conseguimos 
colocar em funcionamento um projeto 
no Museu, em conjunto com uma com-
panhia de teatro, onde uma atriz incor-
porava o papel de uma freira e ensinava 
as crianças sobre a vida no convento. No 
final, os mais pequenos aprendiam a fa-
zer ovos moles. Depois desse ano, como 
o Museu passou a ser gerido pela Autar-
quia e não pelos serviços centrais, em 
Coimbra, não voltámos a ter essa opor-
tunidade e o Museu deixou de ser atrati-
vo. É vital que as pessoas pensem em 
soluções fora da caixa”, conclui.  
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► Em entrevista ao Empresas+®, Antó-
nio Costa, responsável pela Avozinha - 
Hóstias para Ovos Moles, Lda. assegura 
que, apesar de atenta às exigências do 
mercado, a empresa continua a preser-
var os métodos tradicionais, utilizando 
matérias-primas selecionadas que favo-
recem a qualidade dos seus produtos e 
que permitem a criação de uma massa 
única e de elevada qualidade. Além dis-
so, com certificação de qualidade, a Avo-
zinha vai de encontro às exigentes neces-
sidades de consumidores nacionais e in-
ternacionais que confiam na qualidade 
da empresa aveirense.

O empresário explica que as hóstias po-
dem ser feitas com vários tipos de fari- 
nha(s) e que podem ser recheadas com 
diferentes pastas doces ou salgadas, 
sendo servidas como aperitivo ou como 
sobremesa. “As possibilidades são infini-
tas e dependem apenas da nossa imagi-
nação”, defende António Costa.
Já fabricamos hóstias sem glúten, mas o 
cliente foi confrontado e desistiu, fica-
mos prejudicados no investimento que 
fizemos para satisfazer o pedido do nos-
so cliente.

A luta pela diferença
O empresário assevera que, ao longo 
dos últimos anos, a grande aposta tem 
sido a homenagem às festividades na-
cionais, tendo a Avozinha criado designs 
específicos, por exemplo, para o Natal 
ou para a Páscoa, assim como para as 
diferentes épocas do ano, como as vindi-
mas, ainda que empresa se orgulhe de 
nunca esquecer a história, razão pela 
qual continua a oferecer soluções mais 
típicas como as canastras ou as hóstias 
tradicionais que, recheadas com doces 
ou pastas aperitivas, são já uma referên-
cia na culinária tradicional e gourmet. 
“Os motivos das hóstias [brancas, ou co-
loridas], podem adaptar-se perfeitamen-
te às diversas épocas festivas. Na Pás-
coa, as amêndoas, os ovos, os coelhos, 

os galos e os cordeirinhos. No Natal, os 
sinos, os pais-natal, os bonecos de neve, 
os pinheiros e as bolas decorativas. Os 
cântaros de barro, as espigas e os ca-
chos de uvas dão um toque regional sig-
nificativo”, explica António Costa.
Depois de tantos anos a apostar na ino-
vação na tradição e no design, o respon-
sável pela Avozinha garante que o seu 
crescimento pode agora ficar compro-
metido, uma vez que a APOMA – Asso-
ciação de Produtores de Ovos Moles de 
Aveiro pretende que a empresa limite a 

sua produção apenas às hóstias tracio-
nais para ovos moles de Aveiro.  Apesar 
disso, António Costa afirma que está 
aberto ao diálogo e que quer continuar a 
evoluir e a contribuir para o desenvolvi-
mento da região de Aveiro. “É aqui que 
estamos localizados e toda a nossa 
equipa de trabalho é local. Ainda que 
ambicionemos fazer sempre mais e me-
lhor, neste momento,  queremos apenas 
garantir que a nossa produção atual não 
seja prejudicada”, mantendo todos os 
postos de trabalho actuais. 

Com uma aposta clara na inovação e na diferença, a Avozinha - 
Hóstias para Ovos Moles, Lda., localizada em Aveiro, é uma 

empresa especializada no fabrico artesanal de hóstias 
alimentares para o fabrico de ovos-moles e outras aplicações. 
Criada em 1987, a empresa apresenta a dicotomia perfeita da 

inovação na tradição.

Inovação na tradição
AVOZINHA - HÓSTIAS PARA OVOS MOLES, LDA.
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► Já é conhecido o novo calendário 
para a temporada de 2020 do MotoGP, 
depois das alterações verificadas devido 
ao surto do Covid-19 que condiciona a 
ação de todos os desportistas em todo o 
mundo. A primeira prova realizar-se-á a 
3 de maio e será o Grande Prémio de 
Espanha, em Jerez. Com esta mudança 
o Grande Prémio do Qatar não vai ser 
disputado em MotoGP esta temporada, 
e os restantes foram reordenados no 
calendário da competição. Esta decisão 
afetou apenas a categoria rainha, uma 
vez que o campeonato arrancou na 
mesma no passado fim de semana, no 
Qatar, mas apenas com as categorias de 
Moto2 e Moto3. Esta solução teve o 
acordo da Dorna, empresa promotora do 
campeonato, da Federação Internacional 
de Motociclismo (FIM) e a associação de 
equipas.

Culpado? Covid-19
As provas das categorias inferiores, de 
Moto2 e Moto3, decorreram como pre-
visto, uma vez que as equipas já esta-
vam no Qatar, em virtude da realização 
de testes de pré-temporada. A proble-
mática surgiu depois quando “as auto-
ridades do Qatar não deixaram entrar 
no país ninguém que viaje a partir de 
Itália. Estivemos até à última hora a 
tentar tudo, mas não foi possível”, ex-
plicou o presidente da FIM, o português 
Jorge Viegas. Perante esta decisão, to-
dos os passageiros provenientes de Itá-
lia ou que tenham estado naquele país 

nas últimas duas semanas teriam que 
cumprir um período de quarentena de 
14 dias. “Desta forma, não foi possível 
haver corrida”, afirmou Jorge Viegas, 
uma vez que seis dos 22 pilotos do 
campeonato são precisamente italia-
nos, isto já para além de todos os ou-
tros membros das diversas equipas que 
também são provenientes daquele 
país. 
Apesar da desilusão, o piloto português 
Miguel Oliveira mostrou-se conformado 
com esta alteração e asseverou que 
compreender os motivos que estiveram 
na base desta mudança. “Infelizmente, 
devido ao coronavírus está-se a atrasar 
não só calendários de competições co-
mo se está a fechar salões de automó-
veis por todo o mundo. Está afetar mais 
do que aquilo que as organizações es-
peravam. Obviamente que o cancela-
mento do Qatar na véspera de eu viajar 
é algo que me apanha com muita sur-
presa. É como um balde de água fria. 
Mas acho que é feito pela nossa segu-
rança. Isso, acho que a nossa Organiza-
ção – a Dorna – teve sempre em consi-
deração. Portanto, agora há pouco a fa-
zer. Vou continuar a preparar-me fisica-
mente e recuperar ainda mais o ombro. 
Aproveitar que não vou ter corridas pa-
ra dar um forcing na minha recupera-
ção, mas é sem dúvida triste ver o cam-
peonato a começar só daqui a dois me-
ses. É como estar a estudar para um 
exame e este ser cancelado”, referiu 
Miguel Oliveira. 

A corrida de abertura do Mundial de MotoGP da 
temporada 2020, prevista para o Qatar, foi cancelada 

devido à epidemia de Covid-19 que está espalhada 
um pouco por todo o mundo. Assim, o piloto 

português Miguel Oliveira terá que esperar até 3 de 
maio, para o Grande Prémio de Espanha, em Jerez, 

para começar a acelerar e lutar por uma classificação 
melhor do que aquela que conseguiu no ano 

passado, um 17º lugar no Mundial de Pilotos.

Campeonato com novo 
calendário

TEMPORADA 2020 – MOTOGP
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Jorge Viegas entrega 
prémio a Tetsuta Nagashima
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► A Paulicar foi fundada em 1995 e foi 
um dos primeiros centros de inspeções a 
instalar-se em Vila Nova de Gaia. Com 
uma vasta experiência no setor e sempre 
com uma aposta inequívoca na qualida-
de, rapidez e eficiência dos serviços pres-
tados, a empresa está presente no mer-
cado com uma equipa composta por no-
ve profissionais altamente qualificados e 
preparados para oferecer o melhor aos 
clientes.  
Com uma faturação de cerca de 800 mil 
euros, em 2019, a Paulicar realizou re-
centemente um grande investimento em 
infraestruturas e equipamentos para a 

realização de inspeções a motas, “devido 
à legislação que fomos obrigados a cum-
prir”, explica Paula Carneiro, responsável 
pela Paulicar, para quem este investi-
mento nunca será rentabilizado. “O preço 
que teremos que cumprir versus o núme-
ro de motas existentes faz com que esta 
aposta seja pouco rentável, até porque, 
do valor cobrado, temos ainda que retirar 
o IVA e a percentagem devida ao IMTT – 
Instituto a Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres. Temo que esta linha não ve-
nha a ter rentabilidade sequer para pagar 
as calibrações anuais necessárias para o 
seu funcionamento. A verdade é que o 

Estado obrigou as empresas a realizar 
um investimento que nunca será devida-
mente compensado”. 
A empresária defende que o setor benefi-
ciaria com uma alteração legislativa 
“adaptada à realidade atual do mercado. 
Não faz sentido que os nossos ensaios e 
resultados sejam regulados por uma lei 
de 1999. Os veículos evoluíram muito ao 
longo destes 20 anos e a lei não se coa-
duna com a realidade. A lei também pre-
cisa de evoluir. Desta forma, os nossos 
inspetores já não se sentem motivados 
para o seu trabalho diário e ficaram es-
tagnados na carreira”. 

Cada vez mais concorrentes
Paula Carneiro advoga que a Paulicar en-
frenta ainda outro grande problema: a 
concorrência. “Existiam três centros em 
Vila Nova de Gaia, agora existem seis, sen-
do que temos ainda a concorrência de um 
sétimo centro, já em Espinho, mas junto 
aos limites do concelho. Quando o número 
de clientes é o mesmo e duplicam os pla-
yers, a nossa realidade fica muito mais 
complicada. Assim, temos que encetar to-
dos os esforços para não perdermos os 
nossos clientes até porque, se as pessoas 
dispõem de um centro perto de casa, será 
difícil que se desloquem até aqui. Este é o 
nosso grande desafio”. Para isso a Pauli-
car continua a apostar na qualidade ine-

quívoca de todos os serviços que presta. 
“Sempre primamos pela seriedade e pela 
rapidez dos nossos serviços e iremos con-
tinuar a fazê-lo. Queremos que os nossos 
clientes saiam daqui satisfeitos, até por-
que temos a consciência de que um clien-
te satisfeito é a melhor publicidade que 
podemos ter. Estamos no mercado há 
muitos anos e os clientes conhecem-nos e 
confiam em nós”, completa a empresária. 
Para Paula Carneiro, o tipo de concorrên-
cia também mudou, uma vez que, hoje, 
“cada vez mais, os centros pertencem a 
um mesmo grupo, o que torna a luta desi-
gual para um centro privado como o nos-
so. Quer queiramos quer não, quando a 
mesma pessoa passa a deter dez ou 20 
centros, os próprios inspetores deixam de 
ser pessoas e passam a ser números. 
Acontece o mesmo com os clientes. Nes-
tes grupos, o importante é só o lucro e não 
a satisfação do cliente, o que, para mim, é 
uma perda na qualidade de serviço e algo 
que nunca acontecerá na Paulicar”.  

Em entrevista ao Empresas+®, Paula Carneiro, responsável pela Paulicar, fala 
sobre o mercado e a concorrência no setor das inspeções técnicas de veículos. A 

empresária mostra-se preocupada em relação ao futuro e assevera que a “lei 
precisa de evoluir. Não faz sentido que os nossos ensaios e resultados sejam 

regulados por uma lei de 1999. Os veículos evoluíram muito ao longo destes 20 
anos e a lei não se coaduna com a realidade”.

“Lei precisa de evoluir”
PAULICAR – CENTRO DE INSPEÇÕES AUTO
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► A Saniportatil foi criada em 1987, em 
Aveiro, por Dinis Costa, empresário de 
73 anos de idade. Especializada na pres-
tação de serviços industriais de limpeza 
de fossas, tanques, reservatórios, pisci-
nas, esgotos residuais e pluviais e inun-
dações em caves, a empresa dedica-se 
ainda ao aluguer de sanitários portáteis 
para a construção civil, parques, festas, 
feiras, stands de automóveis, estaleiros, 
marinas, praias, entre outros. De acordo 
com o empresário, o aluguer dos sanitá-
rios requer uma manutenção que tam-
bém é realizada por equipas da empresa 
e contempla “a recolha dos líquidos, la-
vagem, desinfeção, colocação de rolos 
de papel higiénico e higienização, com a 
frequência necessária a cada situação. 
Além disso, todas as recolhas realizadas 
são encaminhadas para a ETAR, isto por-
que todos os resíduos orgânicos são en-

viados para os locais devidamente iden-
tificados e autorizados para o efeito”. 
Os sanitários da Saniportatil são ideais 
para utilização na construção, eventos 
desportivos ou culturais, uma vez que 
são “unidades muito simples, de fácil uti-
lização e deslocação caso exista essa 
necessidade, tudo devido à sua constru-
ção que é feita com recurso a materiais 
muito leves e resistentes”, completa. A 
empresa dispõe de sanitários standard, 
VIP e adaptados a pessoas com mobili-
dade reduzida, sendo o stock é compos-
to por um total de 180 sanitários. 
A Saniportatil também realiza a limpeza 
de fachadas de prédios e de máquinas, 
com recurso à alta pressão, sendo que 
também realiza serviços de limpeza de 
fossas, tanques, reservatórios, piscinas, 
esgotos residuais e pluviais, inundações 
em caves, lavagem de pavimentos, regas 

em zonas sem água e humedecimento 
de pó na construção de estradas.

Presente e futuro
Segundo Dinis Costa, a empresa possui 
clientes em todo o território nacional so-
bretudo na vertente dos eventos. Nos 
restantes serviços, “a nossa ação res-
tringe-se a um raio de 100/150 quilóme-
tros, uma vez que, com distâncias supe-
riores, o negócio deixa de ser lucrativo, 
devido aos elevados custos de transpor-
te e de montagem”.  
Quanto à concorrência, o empresário 
não se mostra preocupado “porque é 
pouca. São muito pouco aqueles que se 
dedicam a esta área de negócio”. Já 
quanto ao futuro, Dinis Costa mostra-se 
confiante: “O nosso mercado tem cresci-
do exponencialmente e a nossa carteira 
de clientes é cada vez maior. Tenho mui-

to orgulho na empresa que consegui 
criar. Além disso, quer queiramos, quer 
não, felizmente, as mentalidades têm 
mudado muito. Se antigamente nenhum 
construtor apostava na instalação de um 
sanitário numa obra, hoje, este serviço é 
essencial. A sociedade e a lei evoluíram 
muito no decorrer dos últimos anos e 
acredito que este setor irá beneficiar 
muito dessa evolução nos próximos 
anos, pelo que o futuro é auspicioso”. 
Apesar disso, o empresário garante que 
o setor de debate com a problemática da 
dificuldade na contratação de mão de 
obra, “até porque trabalhamos ao fim de 
semana e nos feriados. Contudo, com 
esforço e dedicação, vamos conseguin-
do fazer face às necessidades e iremos 
continuar a trabalhar para servir, da me-
lhor forma, todos os nossos clientes”, 
conclui.  

Criada em 1987 por Dinis Costa, a Saniportatil é, 
atualmente, uma referência no mercado nacional, na 

prestação de serviços industriais de limpeza de fossas, 
tanques, reservatórios, piscinas, esgotos residuais e 

pluviais e inundações em caves. Com clientes em todo 
o território nacional, a empresa aposta na qualidade 
inequívoca das suas soluções e serviços, sempre ao 

dispor do cliente. 

33 anos ao serviço do cliente
SANIPORTATIL
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► Referência nacional no setor do co-
mércio de peixe fresco, a Peixovar garan-
te um produto de qualidade inigualável 
aos seus clientes. Hoje, a empresa é uma 
líder de mercado, estatuto que adquiriu 
mercê a capacidade instalada de respos-
ta para com os seus clientes e know-how 
acumulado ao longo de 17 anos de ativi-
dade consolidada no mercado. Com uma 
qualidade inquestionável nos peixes co-
mercializados, a empresa comercializa 
uma grande e variada oferta de peixes 
como salmão, perca, robalo, carapau, 
corvina, pescada, lula, cherne, sardinha 
ou dourada. 
Dedicada em exclusivo ao mercado na-
cional, sobretudo pequenos comercian-
tes e restauração, a Peixovar a conta, 
atualmente, com uma equipa de trabalho 
composta por 12 pessoas e obteve um 

volume de faturação, em 2019, de quase 
2,5 milhões de euros. Apesar da expe-
riência alcançada, a empresa tem procu-
ra constantemente a inovação nos seus 
processos produtivos e produtos, procu-
rando estabelecer sempre uma relação 
de total colaboração com os seus parcei-
ros de negócio. “Na Peixovar privilegia-
mos a competência, honestidade, a pro-
cura constante da melhor relação preço/
qualidade, visando o nosso objetivo mais 
importante: a satisfação máxima do 
cliente”, garante João Ramos, sócio-ge-
rente, da Peixovar.

Mercado nacional 
e concorrência
Olhando para o mercado, o empresário 
advoga que, tendo em conta a atual con-
juntura nacional, “o mercado atravessa 

uma fase menos positiva, uma vez que a 
concorrência tem aumentado exponen-
cialmente devido à abertura consecuti-
va de grandes superfícies. Isto faz com 
que os pequenos comerciantes de bairro 
sintam grandes dificuldades e consu-
mam menos produto. Claro que tenho 
que destacar positivamente as empre-
sas que laboram no mesmo segmento 
que nós, com quem temos uma relação 
de cordialidade, uma vez que a concor-
rência é leal e saudável. O problema são 
mesmo as grandes superfícies que, por 
vezes, conseguem ter à venda produtos 
a preços mais baixos do que aqueles 
que temos juntos dos nossos fornecedo-
res, mercê as grandes quantidades que 
conseguem adquirir. Assim, é com muita 
dificuldade que vamos caminhando dia 
a dia”. Apesar de todas as dificuldades a 
Peixovar continua a ajudar diversas cau-
sas socais que apoia “porque defende-
mos que essa forma de estar faz parte 
do nosso ADN e daquilo que somos”, 
completa o empresário. 
Quanto à polémica que envolve as quotas 
estabelecidas para Portugal, João Ramos 
assevera que “os pescadores queixam-
-se, na época do defeso, que as quotas 
são baixas e que ainda existe muito peixe 
no mar. A verdade é que, quando as épo-

cas abrem, ocorre um fenómeno estra-
nho e todo o peixe «foge». Aconteceu isso 
agora com o biqueirão. Estamos sempre 
dependentes das marés, das condições 
climáticas e de múltiplos fatores externos 
que não conseguimos controlar. Anos 
houve em que não tínhamos quota e tí-
nhamos peixe e, este ano, temos quota, 
mas falta o peixe. O peixe não está preso 
em jaulas à espera de quem o vá la bus-
car. Esperemos, sinceramente, que tal 
não aconteça com a sardinha, ou não sa-
bemos como é que o setor que vive do ar-
rasto e da pesca artesanal poderá sobre-
viver. Neste momento, muitos pescado-
res que andam no mar não conseguem 
faturar o suficiente sequer para fazer fa-
ce às despesas”.
De acordo com o empresário, apesar de 
todas as dificuldades com as quais o se-
tor constantemente se debate é impor-
tante ser otimista e ter confiança no fu-
turo. “Sabemos que não é fácil, contudo, 
não podemos nunca esmorecer e temos 
que dar sempre o nosso melhor. Acredi-
to que o futuro será auspicioso para o 
setor das pescas no nosso País, até por-
que esta arte é uma tradição em Portu-
gal e somos conhecidos pela qualidade 
do nosso pescado aquém e além-frontei-
ras”, conclui.   

Criada em 2003 por João Ramos e Maria Rodrigues, a 
Peixovar, localizada na Gafanha da Nazará, Aveiro, é 

sinónimo de qualidade no comércio por grosso e 
retalho de peixe, crustáceos e moluscos. Líder de 

mercado e uma referência no setor a Peixovar 
oferece aos seus clientes a nível nacional, um 

produto repleto de qualidade vinda do mar, onde a 
frescura é uma certeza. 

A qualidade 
que vem do mar

PEIXOVAR
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► A Júlio Pereira Gomes & Filhos (JPG) é 
uma empresa especializada na fundição 
e fabrico de peças e componentes em 
materiais não ferrosos, estando vocacio-
nada, sobretudo, para os setores da 
construção civil, mobiliário, jogos de di-
versão e barcos de recreio. Com clientes 
no mercado nacional, mas também inter-
nacional, maioritariamente em França, a 
empresa personifica a perseverança e a 
vontade de nunca desistir, fazendo frente 
a todas as dificuldades. 

A JPG labora com uma equipa composta 
por nove pessoas e obteve um volume de 
faturação que atingiu quase o meio mi-
lhão de euros, em 2019. A empresa conti-
nua a apostar na evolução tecnológica do 
sector, sem nunca descurar as técnicas 
tradicionais e fundamentais, de modo a 
conseguir prestar serviços e produzir bens 
únicos. Para além disso, a seleção criterio-
sa dos metais e das suas ligas é outro dos 
fatores cruciais que ditam o sucesso da 
empresa que nunca abdica da qualidade, 

uma vez que “os atributos do produto final 
estão dependentes deste fator. Pautamos 
ainda a nossa atividade na inovação e na 
eficiência com que procuramos satisfazer 
os anseios dos nossos clientes. Dispomos 
ainda da possibilidade de lhes oferecer 
soluções por medida”, advoga Júlio Perei-
ra Gomes, responsável pela JPG.

Nunca desistir
“Quando a crise atingiu o nosso País esta 
empresa viveu momentos muitos compli-
cados, contudo, conseguimos sobreviver 
graças a muito trabalho e persistência. 
As pessoas pensam que o setor da cons-
trução civil está em alta, porém, só temos 
conseguido alguns projetos nas remode-
lações, o que não é significativo. Não po-
demos esquecer ainda o crédito malpara-
do que também continua a existir, sendo 
esta outra dificuldade que temos que en-
frentar”, afirma o empresário. 
Olhando de forma mais pormenorizada e 
atenta para o estado atual do mercado, 
Júlio Pereira Gomes assevera que, neste 

momento, este atravessar uma fase mui-
to complicada, “até porque as encomen-
das são sempre muito pequenas. Além 
disso, não conseguimos encontrar mã de 
obra disponível para trabalhar. Contacta-
mos frequentemente o Centro de Empre-
go local, contudo, nunca nos enviaram 
ninguém. Se não existem profissionais 
qualificados, também não existem jovens 
disponíveis para aprender. Os poucos 
que arriscam ficam pouco tempo porque 
não aguentam a dureza do trabalho e es-
tamos sempre a voltar à estaca zero. Mui-
tos dos nossos concorrentes já fecharam 
portas”. 
Quanto ao futuro, o empresário mostra-
-se renitente e explica porquê: “A realida-
de do setor muda constantemente, o que 
faz com que o futuro seja uma incógnita. 
Apesar disso a certeza é que iremos con-
tinuar a dar o nosso melhor todos os 
dias, trabalhando com dedicação e esfor-
ço, sempre na busca da satisfação das 
necessidades de todos os nossos clien-
tes, sempre com a maior qualidade”. 

Criada em 1991, a Júlio Pereira Gomes & Filhos é uma empresa 
especializada na fundição e fabrico de peças e componentes em 

materiais não ferrosos. Com um vasto know-how e com uma aposta 
clara na qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos seus 
clientes a empresa atravessa, na atualidade, um momento mais 

complicado. Júlio Pereira Gomes, responsável pela fundição, 
garante que “falta mão de obra no setor”.

“Falta mão de obra no setor”
JÚLIO PEREIRA GOMES & FILHOS, LDA.
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► A Jomarpor é uma empresa especiali-
zada na comercialização de acessórios 
para caixilharias, painéis e portões em 
alumínio e respetivos motores, soluções 
em silicone e fixação, kits mosquiteiros, 
cabines de duche e placas de construção 
de isolamento térmico. Com uma equipa 
composta por 26 pessoas e com uma fa-
turação de 3.3 milhões de euros, em 
2019, a empresa continua vocacionada 
sobretudo para o mercado nacional, on-
de é conhecida e reconhecida. “São pon-
tuais os negócios que temos no mercado 
comunitário”, esclarece José Manuel 
Marques, presidente do conselho de ad-
ministração da Jomarpor.
Apesar de uma aposta inequívoca na 
qualidade do serviço e produtos que são 
colocados ao dispor dos seus clientes, a 
empresa é gerida de forma cuidada e 
apertada e o presidente do conselho de 
administração explica porquê: “Não so-
mos como muitas empresas que estão 
no mercado apenas com o intuito de o 
destruir. Valorizamos a relação de parce-
ria e de confiança que mantemos com 
os nossos clientes. Hoje em dia, não 

existe exclusividades e todos os players 
têm acesso às mesmas soluções, por is-
so só nos conseguimos manter no mer-
cado ao longo destes 28 anos com uma 
postura assente na honestidade e no 
profissionalismo. Somos conhecidos e 
reconhecidos no mercado, tanto a nível 
de clientes, como de fornecedores e, se 
assim acontece, é porque confiam em 
nós. Sem fornecedores e clientes esta 
empresa não existiria”. 
José Manuel Marques revela que a Jo-
marpor tem grandes projetos a iniciar, 
nomeadamente, a ampliação de instala-
ções, projeto que já está aprovado e 
pronto a iniciar, estando, neste momen-
to, na fase de adjudicação da obra. Este 
será um investimento orçado em meio 
milhão de euros. De acordo com o em-
presário, outro grande objetivo passará 
pela abertura, se possível ainda este 
ano, de uma filial no Algarve, o que signi-
ficará mais um investimento de cerca de 
400 mil euros.” Este espaço permitir-
-nos-á oferecer um serviço de maior 
qualidade a todos os nossos clientes 
existentes no Sul do País. Logisticamen-

te conseguiremos oferecer uma respos-
ta muito mais assertiva”, explica. 

Presente & Futuro
Olhando para o mercado, o empresário 
não tem dúvidas: “Dizem que o setor da 
construção civil está em recuperação, 
mas estão a ser cometidos os mesmos 
erros do passado, pelo que o resultado 
será, inevitavelmente, o mesmo. Tudo 
aquilo que está a ser comercializado no 
setor imobiliário está a ser transacionado 
a um valor muito superior ao real. Além 
disso, as pessoas continuam a endividar-
-se com créditos que não serão capazes 
de pagar, o que não pode continuar a 
acontecer. Temos que ser realistas. As 
pessoas não vão conseguir pagar os em-
préstimos, os imóveis irão voltar para o 

mercado e teremos uma nova crise como 
em 2010. Defendo que este cenário será 
inevitável. Todos sabemos que as crises 
são cíclicas”. 
Quanto ao futuro da Jomarpor, José Ma-
nuel Marques esclarece: “Tenho 59 anos 
de idade e, apesar de gostar muito daqui-
lo que faço, para o ano, tenho 45 anos de 
descontos e posso reformar-me pelo que 
tenho que começar a pensar na suces-
são. Fundei esta empresa e fui crescendo 
com ela. Outra coisa completamente dife-
rente é alguém chegar depois desta ser 
constituída e perceber o seu pulsar. Te-
nho dois filhos a trabalhar na Jomarpor, 
contudo, a transição começa a preocu-
par-me. Será inevitável começar a dele-
gar responsabilidades nos próximos 
anos”, conclui.  

A Jomarpor, localizada em Águeda, é uma empresa 
conhecida e reconhecida no setor da comercialização de 

ferragens para caixilharias. Fundada em 1992, a empresa 
coloca ao dispor dos seus clientes soluções e produtos 

ideais para os mercados da construção e indústria.  
Com uma equipa de trabalho altamente qualificada,  

a Jomarpor prepara-se agora para os desafios do futuro: 
novas instalações e uma nova filial no Algarve.

28 anos de qualidade 
no mercado

JOMARPOR
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► O Município promove, em 
parceria com a Resulima, junto 
das escolas, o programa 
Ecovalor. Em que consiste esta 
iniciativa e quais foram os 
objetivos inerentes à sua 
criação?
O programa prevê a sensibilização e educa-
ção ambiental junto da comunidade esco-
lar e tem como objetivo assegurar uma 
maior e mais informada participação da po-
pulação, sensibilizando-a para a importân-
cia e necessidade da correta separação 
dos resíduos. As escolas são convidadas a 
aderir ao Programa Ecovalor que pressu-
põe a entrega de sacos e o correto acondi-
cionamento dos resíduos de plástico/me-
tal, que são, posteriormente, recolhidos pe-
la Resulima. Os resíduos de papel/cartão 
também podem ser separados e recolhi-
dos e a campanha prevê prémios de parti-
cipação para as escolas. O programa é inte-
grado na estratégia de inovação social da 
EGF, acionista da Resulima, e conta com o 
apoio do Fundo de Coesão da União Euro-
peia, através do POSEUR - Programa Opera-
cional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos. Esta campanha tem decorri-
do em toda a área geográfica da Resulima 
e permitiu obter, em 2019 comparativa-
mente a 2018, um crescimento de 13% de 
resíduos recicláveis recolhidos.

A autarquia vai investir na 
requalificação e melhoria da 
rede viária municipal nas 
freguesias de Brandara e 
Calheiros. Este é um exemplo da 

política de descentralização 
do investimento que tem sido 
levada a cabo. O concelho 
continua heterogéneo nas 
várias dimensões – educação, 
ambiente, área social, 
habitação, etc. – ou as 
diferenças já foram atenuadas?
A política de investimento na requalificação 
da rede viária municipal abrange todo o 
concelho, inserindo-se numa estratégia de 
desenvolvimento equilibrado e sustentado 
pelas 39 freguesias. Esta política do Muni-
cípio confirma os últimos dados publicados 
pelo Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses, que revela que Ponte de Lima 
ocupa o 29.º lugar em valores absolutos no 
que se refere à transferência de verbas cor-
rentes para as juntas de freguesia. Faze-
mos um investimento equitativo para todas 
as freguesias.

O Município de Ponte de Lima 
renovou o protocolo de 
cooperação com a Associação 
Florestal do Lima tendo em vista 
a prevenção e proteção das 
áreas florestais. Que balanço 
faz desta parceria? 
O Município renovou o protocolo de coope-
ração com as equipas dos Sapadores Flo-
restais SF 04-111; SF 16-111 e SF 18-111. 
Atendendo à necessidade em apostar na 
prevenção e proteção das áreas florestais, 
a Autarquia apoia financeiramente a ativi-
dade destas equipas, que exercem funções 
de prevenção de incêndios florestais, atra-
vés de ações de silvicultura preventiva, vigi-
lância, apoio ao combate e às subsequen-
tes operações de rescaldo, além da sensi-
bilização da população. A cada equipa está 
atribuída uma área geográfica.
Consideramos que a celebração deste pro-
tocolo é o corolário de uma parceria que se 
tem renovado ao longo dos anos, porque 
percebemos, desde logo, o seu papel fun-
damental na valorização e preservação do 
ordenamento florestal do nosso território. 
No período crítico, estas equipas atuam 

nas ações de primeira intervenção, no res-
caldo e na vigilância após o incêndio e efe-
tivam o apoio ao combate como elementos 
de reconhecimento e orientação no terre-
no, junto das unidades de bombeiros no 
teatro das operações. As ações de vigilân-
cia são reforçadas nos períodos de maior 
probabilidade de ocorrência de incêndios. 
Ao longo do ano participam em campanhas 
de sensibilização, demonstrando as boas 
práticas na utilização do fogo.

O Programa Centro Com Vida é 
uma iniciativa do Município que 
visa incentivar o arrendamento 
no Centro Histórico. Como 
funciona e quais os seus 
objetivos? 
Ao promover este programa, o Município in-
centiva a dinamização, gestão e conserva-
ção do parque habitacional do Centro His-
tórico de Ponte de Lima, através da promo-
ção do arrendamento privado para cida-
dãos, com idades compreendidas entre os 
18 e os 40 anos que aí queiram passar a 
residir. Entende-se este incentivo como um 
auxílio importante para a conservação e 
manutenção do parque habitacional priva-
do, numa perspetiva de médio e longo pra-
zo, contribuindo para a melhoria do desem-
penho ao nível das respetivas funções ha-
bitacionais, económicas, sociais e cultu-
rais. Podem candidatar-se ao projeto cida-
dãos com idade igual ou superior a 18 anos 
e inferior a 40 anos; casais não separados 
judicialmente de pessoas e bens ou em 
união de facto, sendo que, neste caso, um 
dos elementos do casal pode ter 42 anos; e 
ainda cidadãos em coabitação, partilhando 
uma habitação, como residência perma-
nente. As candidaturas acontecem em três 
períodos: 1 a 15 de março; 1 a 15 de junho 
e de 1 a 15 de outubro.

Segundo um relatório 
publicado pela Direção-Geral 
das Autarquias Locais [DGAL], no 
final de 2018, a autarquia de 
Ponte de Lima possuía a maior 

capacidade de endividamento no 
Distrito de Viana do Castelo por 
força da menor dívida que 
possui face à receita média que é 
capaz de gerar. Como é que o 
Município conseguiu este 
resultado?
Ponte de Lima é única autarquia do distrito 
posicionada no ranking global dos 100 Mu-
nicípios com melhor eficiência financeira. 
Estes factos vêm revelar, uma vez mais, o 
nosso bom desempenho na gestão econó-
mica e financeira dos dinheiros públicos. 
Estes dados são demonstrativos do esforço 
realizado pelo Município, no contexto das 
308 autarquias do País, na realização de 
investimentos e iniciativas fundamentais 
para a promoção da igualdade de oportuni-
dades, bem-estar social e promoção do de-
senvolvimento económico.

A 4 de março celebrou-se o Dia 
de Ponte de Lima 2020. Qual a 
importância da data para todos 
os ponte-limenses?
O Dia de Ponte de Lima ajuda-nos a fortale-
cer o sentimento de coletividade, a manter 
vivas a nossa cultura e a nossa história. Es-
te dia, como momento agregador de toda a 
comunidade, deve constituir-se, igualmen-
te, como uma data importante para o movi-
mento associativo. A força, a energia, a vida 
de uma comunidade mede-se pelo dina-
mismo das suas associações. Neste dia ce-
lebramos todos aqueles que, ao longo do 
tempo, ajudaram a construir a grandeza 
deste lugar único, pela ação que desenvol-
veram nas mais diversas esferas da inter-
venção humana: nas artes, nas letras, na 
sociedade, na economia, na política.  

Em entrevista ao Empresas +®, Victor Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 
traça o retrato de um Município repleto de cultura e de história, repleto de força, energia e vida que se 

conjuga, na perfeição da grandeza de um lugar verdadeiramente único. 

A grandeza de um lugar único
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
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