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ESPECIAL CONSTRUÇÃO CIVIL
AVEIRO

Qualidade, preço e design garantidos – Uma empresa sempre na vanguarda





► Criada no ano 2000 por Jorge Tavares, 
a RUBICER começou a laborar com apenas 
cinco pessoas. Passados 20 anos, a em-
presa trabalha com uma equipa de traba-
lho multidisciplinar de quase meia centena 
de pessoas, divididos entre funcionários 
pertencentes ao quadro e colaboradores 
externos, mas com uma relação de grande 
proximidade para com a empresa. 
Alicerçada em valores como a qualidade, 
preço, design e serviço, a empresa tem vin-
do, ano após ano, a subir sempre o seu vo-
lume de facturação, bem como gradual-
mente a melhorar os seus indicadores e 
rácios financeiros. Como prova disso mes-
mo foi a obtenção do galardão de empresa 
PME EXCELÊNCIA 2019, galardão máximo 
atribuído pelo IAPMEI às empresas de que 
apresentam rácios de desempenho de ex-
celência. “A verdade é que o nosso cresci-
mento foi exponencial, mas sempre sus-
tentado. Nunca quisemos dar um passo 
maior do que a perna”, recorda o empre-
sário. 

Tudo para a casa de banho
Dedicando-se à produção e comercializa-
ção de produtos para casas de banho, a 

Rubicer aposta em soluções com eleva-
dos padrões de qualidade, a preços muito 
competitivos, e com uma excecional quali-
dade ao nível do serviço pós-venda. “A RU-
BICER é conhecida como uma empresa 
cujos produtos são famosos por estarem 
sempre na vanguarda. A verdade é que 
“se à qualidade aliarmos um apelativo de-
sign que complementa, na perfeição, as 
tendências mais fashion e trendy do mer-
cado, estamos mais próximos do suces-
so”, assegura Jorge Tavares. Atualmente, 
a RUBICER produz e comercializa sob a 
chancela de quatro marcas registadas: a 
RUBICERAMIC, a RUBILINE, a RUBISTONE 
e a RUBIDECK. 
Ao longo dos anos, de forma sustentada, a 
empresa tem-se vindo a afirmar como uma 
marca de excelência no mercado nacional 
e internacional, sendo já reconhecida jun-
to dos grandes players do sector, nomea-
damente quer junto dos grandes armaze-
nistas, quer junto de lojistas, arquitectos e 
consumidores finais. Ainda que o mercado 
nacional represente cerca de 75 por cento 
do volume de faturação da empresa, a RU-
BICER está a apostar de forma mais incisi-
va nos mercados externos e o empresário 

explica porquê: “A nossa posição em Portu-
gal já está consolidada, embora tenhamos 
ainda muito mais por onde crescer. Au-
mentar significativamente o volume de ex-
portação é igualmente um dos grandes ob-
jectivos. O processo de internacionalização 
já foi iniciado, mas pretendemos que a 
marca esteja cada vez mais cimentada nos 
países externos”. Ainda que a empresa es-
teja já presente em todos os continentes, 
de acordo com Jorge Tavares, 2020 e 
2021 serão anos de forte expansão inter-
nacional. “Estamos a ultimar parcerias 
com distribuidores estrangeiros, bem co-
mo com algumas cadeias hoteleiras, para 
que possamos ser parceiros preferenciais 
nas remodelações dos seus hotéis. Para 
além disso, temos já um parceiro oficial na 
Sérvia, em Belgrado e queremos ter uma 
presença mais assídua nos mercados de 
proximidades, nomeadamente no merca-
do espanhol, francês e alemão. 

Futuro auspicioso
Quanto ao futuro, e ainda que a pandemia 
tenha condicionado o dia a dia da empre-
sa, o empresário está confiante, razão pela 
qual vai iniciar a construção de novas ins-

talações, com uma área coberta de 
10.000 m2 inserida num lote com 25.000 
m2, projeto orçado em perto de quatro mi-
lhões de euros e que deverá estar concluí-
do no final deste ano ou início de 2021. 
“Olhamos para o futuro e potenciamos a 
RUBICER como uma empresa cada vez 
mais moderna, mais inovadora e melhor 
preparada para os desafios que nos sur-
jam. Esta é uma empresa que não pode ter 
limites ou fronteiras, pelo que continuare-
mos a trabalhar diariamente na satisfação 
das necessidades dos nossos clientes, 
sempre com o maior rigor e profissionalis-
mo”, conclui Jorge Tavares.  

Localizada em Ovar, a RUBICER é uma empresa conhecida e reconhecida no mercado pela qualidade, preço 
e design dos seus produtos. A RUBICER oferece uma vasta gama de soluções na área dos pavimentos e 

revestimentos cerâmicos, pastilhas/mosaicos, pedras naturais, deck compósito, pisos vinílicos, laminados, 
bem como ainda de todos os artigos necessários para equipar uma casa de banho, nomeadamente móveis, 

lavatórios, espelhos, sanitários, banheiras, bases de chuveiro e resguardos, entre outros.

Qualidade, preço e design 
garantidos – Uma empresa 
sempre na vanguarda

RUBICER
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Jorge Tavares



► Com 29 anos de existência, a IFEC foi 
criada por José Fernando Pinto Vieira e 
Carlos António Alves de Oliveira, ambos 
com vasta experiência comercial e co-
nhecimento dos métodos e processos 
necessários para corresponder às exi-
gências e necessidades do mercado 
das ferragens. A empresa teve as suas 
primeiras instalações na Zona Industrial 
de Vila Verde, em Oliveira do Bairro. Ain-
da sob essa mesma gerência, em 2008, 
a empresa mudou-se para a Zona Indus-
trial de Oiã, onde ainda hoje se encon-
tra. “Foi a astúcia destes visionários 
que criou uma empresa sustentável, 
com uma boa carteira de clientes e que 
já deixou a sua marca, sobretudo no 
mercado nacional”, reitera Rui Costa, 
responsável pela empresa desde janei-
ro de 2019. 

“O projeto apareceu numa fase crítica da 
minha vida pessoal e profissional. Consi-
derei-o interessante e sustentável e deci-
di arriscar”. Sempre estive ligado ao setor 
da metalomecânica, nomeadamente aos 
moldes para injeção, motivo pelo qual co-
nheço o setor metalomecânico. Apesar 
disso, o meu primeiro ano, como empre-
sário por conta própria, foi de grande 
aprendizagem, ainda que tenha sido mui-
to compensador”, lembra Rui Costa. A 
equipa  conseguiu, desde logo, aumentar 
o volume de faturação da empresa em 
300 mil euros/ano, obtendo um volume 
de faturação de três milhões e setecen-
tos mil euros, em 2019. “Este resultado 
foi positivo se tivermos em conta que nos 
meses de maior faturação para o setor 
da construção civil, junho a agosto, deba-
temo-nos com problemas com o nosso 

maior fornecedor de galvanizados a 
quente, o que prejudicou a nossa perfor-
mance e nos impediu de responder às 
necessidades de mercado com a urgên-
cia que era necessária. Se isto não tives-
se acontecido, acredito que o nosso volu-
me de faturação teria sido  superior”. 

Evolução em tempos 
de pandemia
De acordo com Rui Costa, no início de 
2020, o objetivo delineado eram os qua-
tro milhões e cem mil euros, mas a pan-
demia condicionou os planos da empre-
sa. “Só Em março registamos um decrés-
cimo de faturação de mais de 40 por cen-
to. Apesar disso, conseguimos continuar 
a laborar não recorrendo nem ao lay-off 
nem a despedimentos e permanecemos 
focados no objetivo, que tudo faremos 
por atingir. Assim, estamos a otimizar 
processos em todas as áreas da organi-
zação, focados no desenvolvimento de 
uma relação de ainda maior proximidade 
e qualidade com todos os nossos clien-
tes, apostando fortemente em novos e 
mais eficientes canais de comunicação. 
Só com níveis elevados de confiança na 
qualidade dos nossos produtos e servi-
ços, por parte dos nossos clientes, será 
possível ambicionar crescer. É por isso 
que estamos a reforçar a nossa equipa e 
o nosso branding, no sentido de consoli-
darmos a marca IFEC. Reforçámos ainda 
a qualidade e o design de alguns produ-

tos, para que, até ao final de 2020, os 
produtos possam ser produzidos e chan-
celados sob a marca IFEC”, explica o em-
presário. 
Em relação ao mercado, Rui Costa garante 
que este é gigantesco e que surpreende 
quem o conhece pela primeira vez. “Nin-
guém espera que o setor de distribuição 
de materiais de construção em Portugal 
envolva transações na ordem dos 2,5 mil 
milhões de euros/ano. O empresário reve-
la que, neste momento, a IFEC está foca-
da, essencialmente, no mercado nacional. 
Fazemos exportação dos nossos produtos 
de forma indireta através dos nossos 
clientes que são distribuidores e que colo-
cam os nossos produtos nos PALOP e na 
Europa Central, o que faz com que a nossa 
quota de exportação direta seja muito bai-
xa atualmente. O nosso objetivo é consoli-
dar, em primeiro lugar, a nossa posição no 
mercado português, prestando um serviço 
de excelência a todos os nossos clientes e 
só depois apostar efetivamente na inter-
nacionalização”.
Rui Costa considera que, quando a inter-
nacionalização acontecer, a melhor opção 
passará pela IFEC encontrar um ou dois 
parceiros que laborem nesses mercados, 
no sentido de que estes representem “de 
forma efetiva, séria e digna a imagem e os 
interesses e valores da empresa, proce-
dendo à distribuição dos seus produtos. 
Desta forma, burocraticamente, o proces-
so torna-se mais simples, agilizam-se pro-

Fundada a 23 de julho de 1991, a IFEC - Indústria de 
Ferragens do Centro, Lda é uma empresa especializada na 

área da metalomecânica. Conhecida e reconhecida no 
mercado nacional pela sua qualidade, pela robustez dos 

seus produtos e pela relação de proximidade que tem com 
todos os seus clientes, a IFEC pensa em apostar na 

internacionalização dos seus produtos e soluções. Para isso 
conta com uma equipa de trabalho profissional e motivada e 

Rui Costa, responsável pela empresa garante:  
“Se não tratarmos os nossos colaboradores como tratamos 

os nossos clientes, não teremos clientes”.

29 anos ao seu serviço!
IFEC - INDÚSTRIA DE FERRAGENS DO CENTRO, LDA

Rui Costa
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cessos, debatem-se abertamente perspe-
tivas e o sistema torna-se vantajoso para 
todos os intervenientes”. O empresário re-
conhece, contudo, que esta estratégia sig-
nifica uma redução nas margens de co-
mercialização. “Ainda assim, uma coisa é 
certa, iremos sempre proteger o mercado 
dos nossos clientes, pelo que não compe-
tiremos com eles nem a IFEC venderá dire-
tamente a construtoras ou ao consumidor 
privado. Costumo dizer que os clientes são 
o nosso oxigénio por isso seria absurdo ig-
norá-lo. Nunca iremos prejudicar os nos-
sos estimados clientes, uma vez que o seu 
sucesso também será o nosso sucesso”, 
completa. 
Uma outra prioridade encontra-se nos 
planos da IFEC e do seu timoneiro já para 
o próximo ano letivo: estabelecer contac-
to e unir a experiência de mercado da 
empresa ao polo de investigação e de-
senvolvimento em engenharia civil da 
Universidade de Aveiro. Rui Costa tem em 
projeto o lançamento de novas linhas de 
produtos bem como o reforço, certifica-
ção e garantia normativa dos seus produ-
tos e para tal conta com a disponibilidade 
e acessibilidade da Universidade de Avei-
ro, por quem nutre pessoal admiração e 
respeito.

Uma referência 
na metalomecânica
Com uma equipa composta por 40 fun-
cionários com profundo know-how, moti-
vados e profissionais, a IFEC apresenta-
-se como um parceiro disponível para de-
senvolver soluções e projetos customiza-
dos na sua área de atividade, sujeitos a 
orçamento prévio, de acordo com as ne-
cessidades específicas dos seus clientes. 
Para isso, a empresa tem vindo a desen-
volver o seu processo industrial com ob-
jetivo de ser mais eficiente na qualidade 
dos produtos fornecidos, até porque a to-
tal satisfação dos clientes é uma priorida-
de e um foco permanente de toda a equi-

pa de gestão. “Sem uma equipa humana, 
sóbria, organizada e focada, não existem 
clientes satisfeitos”, garante Rui Costa.
A IFEC apresenta soluções em cinco gran-
des áreas: drenagem, construção civil, 
suporte e fixação, ventilação e agricultu-
ra. Assim, na drenagem, a empresa pro-
duz e comercializa produtos aplicáveis 
em sistemas de condução hídrica com di-
ferente resistência a carga de rotura, de 
acordo com a norma EN 124, nomeada-
mente grelhas estampadas e quadradas, 
tampas, canais, aros de chumbar em aço 
galvanizado, aço inox, polímero, polímero 
com concreto ou ferro fundido. 
No que concerne à construção civil, a 
IFEC tem produção própria de diversos 

produtos aplicáveis, nomeadamente, em 
sistemas de cofragem ou trabalhos com 
concreto, sendo que estes são fabricados 
em aço galvanizado ou aço inox. Quanto 
ao suporte e fixação, a empresa oferece 
soluções aplicáveis em múltiplas neces-
sidades de fixação, nomeadamente 
grampos, abraçadeiras de tubo ou de fi-
xação, fixação de sanitas, bidés, lavató-
rios, radiadores, caleiras, antenas, cha-
minés e mangueiras, estendais ou corre-
tãs. Estes produtos são em aço galvani-
zado, inox ou alumínio e este é um setor 
onde a IFEC tem uma forte presença no 
mercado.
A gama mais recente de soluções está li-
gada à ventilação, e surgiu de um convite 

realizado por um parceiro da IFEC. Aqui, 
todos os clientes conseguem encontrar 
produtos e sistemas aplicados em siste-
mas de ventilação, em aço galvanizado 
ou aço inox e em polímero, com ou sem 
rede anti insetos. Para além destes seg-
mentos dispõem ainda de uma gama de 
outras ferragens, como parafusos, bu-
chas especiais e varões roscados. Por 
fim, na área da agricultura, a empresa co-
mercializa acessórios aplicáveis em sis-
temas de cultivo de vinha e fruta, produzi-
dos em aço galvanizado ou inox.
“No fundo temos de continuar a apostar 
em todas as mais-valias que surjam ao 
nível da produção, não queremos ser 
mais um agente de compra e venda a tra-
balhar no nosso País, queremos conti-
nuar a marcar pela diferença e ser uma 
empresa de referência. É por isso que 
costumo dizer que não viro as costas a 
nenhum desafio e não deixo passar ne-
nhuma oportunidade. Acredito e defendo 
que, com seriedade, respeito, humildade 
e trabalho  conseguimos atingir o suces-
so da mesma forma, por isso pugnamos 
por estes valores”, assevera Rui Costa.  
Quanto ao futuro, o empresário espera 
que os próximos anos sejam de sucesso e 
de crescimento para a empresa. “Para is-
so contamos com uma equipa fantástica, 
repleta de pessoas humildes e muito tra-
balhadoras, muito atentas e disponíveis 
para as novas diretrizes e grau de exigên-
cia que lhes é solicitado. Aposto muito na 
comunicação e na relação que tenho com 
todos os elementos da equipa de trabalho 
porque esta tem que ser franca, aberta e 
próxima. É por isso que temos crescido e 
que várias pessoas também com muito 
valor profissional nos procuraram e inte-
graram a nossa equipa. Defendo que se 
não tratarmos os nossos colaboradores 
com o mesmo diálogo e cuidado como tra-
tamos os nossos clientes, não teremos 
clientes. Esta é uma premissa da qual não 
abro mão”, conclui.  
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“UMA COISA É CERTA, IREMOS SEMPRE PROTEGER 
O MERCADO DOS NOSSOS CLIENTES, PELO QUE 
NÃO COMPETIREMOS COM ELES NEM A IFEC 
VENDERÁ DIRETAMENTE A CONSTRUTORAS OU AO 
CONSUMIDOR PRIVADO. COSTUMO DIZER QUE OS 
CLIENTES SÃO O NOSSO OXIGÉNIO POR ISSO SERIA 
ABSURDO IGNORÁ-LO”



► “Nasci no meio do setor dos plásticos, 
uma vez que pessoas próximas de mim 
possuíam uma empresa, de seu nome 
Plásticos do Sado, que laborava neste se-
tor de actividade, sendo que, posterior-
mente se fundiu com a Nortacril. Foi aí 
que trabalhei durante muitos anos, até 
2003, quando decidi lançar-me por conta 
própria. Apesar disso, o projeto Plexicril 
começa apenas em 2005, ainda que 
com outro nome. Com o passar do tempo, 
o número de empresas que detinha pelo 
País foi aumentando pelo que, em 2011, 
decidi aglomerá-las numa fusão sob o no-
me Plexicril, até porque o core business 
das empresas era todo o mesmo: os plás-
ticos. Costumo dizer que há 42 anos, 
desde 1 de outubro de 1975, que não sei 
fazer mais nada”, recorda Anselmo Rebe-
lo, responsável pela Plexicril, empresa 
dedicada à importação, armazenamento, 
distribuição e comercialização de solu-
ções em acrílico, policarbonato e outros 

tipos de plásticos. Constituída por uma 
equipa de 60 profissionais altamente 
qualificados e com um volume de negó-
cios, em 2019, de aproximadamente sete 
milhões de euros, a empresa possui ins-
talações em Lisboa, Sintra - Cacém, Bra-
ga, Viseu, Leiria e Mozelos, Santa Maria 
da Feira, onde fica a sua sede.
Tendo como objetivo principal a satisfação 
dos seus clientes, a Plexicril aposta na uti-
lização de avançadas tecnologias e maté-
rias-primas de elevada qualidade, o que 
permite a satisfação rápida, eficaz e pro-
fissional de todas as encomendas. Atual-
mente, a empresa comercializa chapa 
acrílica vazada e extrudida; chapa acrílica 
black & white; chapa acrílica mate, em 
uma e duas faces; chapa acrílica espelho; 
chapa acrílica metalizada; chapa acrílica 
anti-reflexo; chapa acrílica alto-impacto; 
chapa de policarbonato compacto; chapa 
de policarbonato alveolar (thermoclear e 
thermoclick); chapa de policarbonato per-

filado; chapa de PVC expandido, chapa de 
polipropileno alveolar; capa PET e PETg; 
chapa de poliestireno; chapa de alumínio 
compósito (ACP); tubos e varões de acríli-
co e clarabóias acrílicas. Todos estes pro-
dutos e soluções são comercializados so-
bretudo no mercado interno, ainda que a 
Plexicril exporte cerca de dez por cento 
dos seus produtos para mercados como 
Espanha, Congo, Angola, Cabo Verde, São 
Tomé e Príncipe e Letónia. 
Anselmo Rebelo explica que estes mate-
riais são muito versáteis e permitem a 
construção de soluções que vão desde 
os berçários e incubadoras, até tampas 
para urnas funerárias. “Um dos lemas da 
nossa empresa é que estamos sempre 
presentes no dia a dia dos nossos clien-
tes. De uma forma ou de outra, dificil-
mente, as pessoas não têm contacto diá-
rio com algum produto ou solução fabri-
cado com este material. Somos, por 
exemplo, líderes de mercado no forneci-

mento de painéis acrílicos para proteção 
acústica nas autoestradas, acontecendo 
o mesmo, na vizinha Espanha, na prote-
ção acústica das localidades devido à 
passagem de comboios”. 

Covid-19: expansão de mercado
De acordo com o empresário, o mercado 
dos acrílicos está exponencialmente em 
crescimento devido à atual situação de 
pandemia, “uma vez que as proteções de 
acrílico são uma exigência em todos os 
setores de atividades. As necessidades 
de procura, a determinado ponto, ultra-
passaram largamente a oferta existente. 
Felizmente, como a nossa organização 
interna é muito boa, conseguimos evitar 
a rutura de stock. Contudo, este foi um 
período difícil de gerir, só conseguimos 
porque tínhamos assegurada a entrega 
de 100 toneladas de produto por sema-
na, para além de determos um grande 
stock”. Anselmo Rebelo acrescenta ainda 
que, independentemente de todos os de-
safios, a sua grande preocupação era 
que os seus clientes continuassem a la-
borar. “Fizemos o que podíamos para aju-
dar e chegámos mesmo a dividir merca-
doria, para que todos tivessem acesso a 

Anselmo Rebelo, responsável pela Plexicril, é um homem que trata os plásticos, acrílicos e 
chapas de policarbonato por tu. Com mais de 42 anos de experiência no setor, o empresário 

assegura mesmo que os produtos e soluções que comercializa estão presentes no dia a dia de 
todos os portugueses, uma vez que a sua utilização é transversal e multifacetada. Estas 
soluções tornaram-se ainda mais conhecidas na atualidade devido à pandemia Covid-19.

Sempre presentes 
no seu dia a dia

PLEXICRIL

Cíntia e Anselmo Rebelo

VI

“UM DOS LEMAS DA 
NOSSA EMPRESA É 
QUE ESTAMOS SEMPRE 
PRESENTES NO DIA 
A DIA DOS NOSSOS 
CLIENTES. DE UMA 
FORMA OU DE OUTRA, 
DIFICILMENTE, AS 
PESSOAS NÃO TÊM 
CONTACTO DIÁRIO COM 
ALGUM PRODUTO OU 
SOLUÇÃO FABRICADO 
COM ESTE MATERIAL”



algum material e, assim, pudessem con-
tinuar a laborar de forma segura. Nessa 
altura, fomos abordados várias vezes por 
empresas estrangeiras, solicitando gran-
des encomendas, muitas delas oferecen-
do valores bem acima daqueles que 
eram praticados no mercado, tal a urgên-
cia que todas as pessoas tinham no aces-
so a este tipo de produtos. Claro que uma 
proposta como essa foi tentadora, contu-
do, se o fizéssemos, as solicitações dos 
nossos clientes de sempre não poderiam 
ser supridas e a economia nacional res-
sentir-se-ia. Além disso, se tivéssemos 
cedido, o futuro da própria empresa fica-
ria em risco porque, quando toda esta si-
tuação fosse ultrapassada, não teríamos 

os nossos clientes. Foram três meses 
muito complicados e logisticamente de-
safiadores, mas o balanço é positivo”.
Quanto à concorrência, Anselmo Rebelo 
advoga que os players são poucos, con-
tudo, de grande dimensão, “sendo que 
todos tiveram que se debater exatamen-
te com os mesmos problemas, nomea-
damente o perigo na rutura de stocks. 
Apesar disso, não retirámos qualquer di-
videndo competitivo desta situação, até 
porque não aumentámos qualquer pre-
ço. Esse aumento irá acontecer em ju-
lho/setembro, de acordo com dados re-
colhidos junto dos nossos fornecedores, 
contudo teremos que ver de que forma 
esse aumento vai acontecer, na medida 
em que já temos encomendas liquida-
das até 2021”.
Olhando para trás, o empresário confes-
sa que, quando foi decretado o Estado de 
Emergência “todo o País entrou em pâni-
co e nós não fomos exceção, uma vez 
que ninguém sabia o que é que o futuro 
traria. Apesar disso, tomámos todas as 
medidas de segurança possíveis para 
acautelar que a empresa continuaria a la-
borar. Nomeadamente, em todos os lo-
cais, metade da equipa de trabalho en-
trou em quarentena. Apesar disso, esta 
situação durou apenas 15 dias. Findo es-
se período, o volume de encomendas era 
já tão extenso que todas as mãos eram 
necessárias. Toda a equipa trabalhou in-
cessantemente e foi inexcedível”.

Próximo objetivo: produção
“Todo o dinheiro que ganhámos ao longo 
dos anos foi investido. Nunca tínhamos 
pedido um euro a ninguém. A exceção 
chegou este ano devido a um apoio, a fun-
do perdido em 80%, para o combate ao 

Covid-19, ao qual apresentámos uma 
candidatura em parceria com uma outra 
empresa. O objetivo era criarmos uma li-
nha de corte, com uma medida mais pe-
quena do que aquela que tinha sido enco-
mendada, tudo para que pudéssemos fa-
cilitar a vida aos nossos clientes. Realizá-
mos o investimento, a candidatura foi 
aprovada, e agora não há dinheiro para as 
empresas. Considero que o que faz falta, 
neste momento, é uma fabrica que produ-
za acrílicos e policarbonato, ou a necessi-
dade de importação nunca vai deixar de 
existir”, reitera Anselmo Rebelo. 
É neste contexto que surge o projeto Poly-
world, promovido pelo empresário e que 
fará com que Portugal volte a ter em fun-
cionamento uma fábrica de acrílicos. “O 
nosso objetivo é controlar as matérias-
-primas e a cadeia de abastecimento, re-
duzindo a necessidade de tesouraria e 
ganhando autonomia na produção, o que 
nos permitirá exportar cerca de 60% da 

nossa produção para a Europa. As máqui-
nas são entregues no final no mês de ju-
lho e estarão prontas a laborar com duas 
linhas de produção já em setembro. Es-
tas serão as primeiras de outras linhas 
que serão criadas no futuro, uma delas 
projetada para dezembro, vocacionada 
diretamente para o setor da construção 
civil”. No final a unidade fabril terá sete li-
nhas de extrusão e está prevista a cria-
ção de 25 postos de trabalho até 2022, 
num investimento de cerca de oito mi-
lhões de euros.
Antes da sua operacionalização, este 
complexo projeto levou Anselmo Rebelo a 
visitar fabricantes e linhas de produção 
em funcionamento na Itália e na China, 
assim como visitas a feiras do setor na 
Alemanha e na Turquia para pesquisa e 
encomenda de todos os equipamentos. 
De acrescentar ainda que esta nova uni-
dade vai funcionar seis dias por semana 
e 24 horas por dia.  
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A preocupação 
com os outros
Anselmo Rebelo revela que a 
Plexicril se preocupa muito com 
a sociedade e com aqueles que 
pouco ou nada têm, “daí que 
sejamos muito interventivos 
sempre que necessário”. Apesar 
desta preocupação, o empresário 
assegura que nunca entrega 
dinheiro às famílias. “Compramos, 
por exemplo, eletrodomésticos que 
estas precisem, ou entregamos 
cabazes alimentares. Apoiamos 
ainda os mais jovens e a prática 
desportiva de diversas modalidades, 
sempre ao nível das camadas 
jovens. Os equipamentos de quatro 
equipas e os respetivos bancos de 
suplentes foram oferecidos por nós”. 
Este cariz solidário da empresa já foi 
reconhecido, nomeadamente pela 
Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira que, há dois anos, premiou 
a Plexicril com o galardão de 
empresa mais interventiva do ponto 
de vista social no concelho.

A presença na EPDA
A Plexicril está representada na EPDA - European Plastics Distributors Association 
(Associação de Distribuidores Europeus de Plásticos) por Cíntia Rebelo, engenheira 
do ambiente e diretora comercial na empresa desde 2008. Na EPDA, a empresária 
ocupa a vice-presidência, sendo que irá ocupar a presidência deste organismo a 
partir de maio de 2021, “marco de suma importância e notoriedade não só para a 
empresa, mas também para Portugal”, afirma Anselmo Rebelo. 
A EPDA é uma organização empenhada em promover a distribuição como o caminho 
preferencial para o mercado das peças plásticas semi-acabadas. A organização 
aposta ainda na análise da evolução dos mercados, as potencialidades da tecnologia 
e da inovação, tudo para a satisfação das necessidades de todos aqueles que 
utilizam este tipo de produtos. Fundada em 1973, os membros desta associação são 
os proprietários, CEOs, diretores e altos executivos dos vários fabricantes de topo de 
toda a Europa, para além dos distribuidores de materiais de plástico folha, blocos, 
tarugos, perfis, tubos, válvulas e acessórios. Desta forma, a EPDA cria oportunidades 
de networking para a construção de fortes relações comerciais e para prossecução de 
objetivos comuns.



► “Comecei a trabalhar na área da 
construção com apenas 13 anos de ida-
de e passados estes anos todos conti-
nuo na mesma arte”, recorda Aníbal da 
Conceição Santos, responsável pela em-
presa à qual deu o seu nome. Vocacio-
nada tanto para o mercado habitacional 
como industrial, a Aníbal da Conceição 
Santos, Lda labora sobretudo no distrito 
de Aveiro, onde é já conhecida e reco-
nhecida pela sua qualidade e rigor no 
cumprimento dos prazos estabelecidos. 
“Para nós o mais importante é a satisfa-
ção completa dos nossos clientes. É por 
isso que muitas das nossas obras são 
conseguidas através da recomendação 
dos nossos clientes. Não existe melhor 
publicidade que um cliente satisfeito”, 
reitera o empresário.

O mercado na atualidade
Contando atualmente com um quadro 
de pessoal de 16 elementos e com um 

volume de faturação de cerca de 800 
mil euros em 2019, a empresa está ha-
bilitada com o Alvará de Construção 
60480 - Classe 5, emitido pelo IMPIC - 
Instituto dos Mercados Públicos, do Imo-
biliário e da Construção, regulamentan-
do as competências da empresa e a di-
mensão do tipo de obra a executar. Ape-
sar disso, Aníbal da Conceição Santos 
assegura que o mercado está a ficar no-
vamente descontrolado e explica por-
quê: “Existem muitas empresas a labo-
rar de forma clandestina, assim como 
muitas outras com alvará classe um e 
classe dois que, apesar disso, concor-
rem a obras públicas ou a obras particu-
lares, mesmo que seja exigido alvará 
quatro ou cinco, o que para nós não faz 
qualquer sentido. As regras se existem 
deviam ser cumpridas. Isto faz com que 
tenhamos que lidar constantemente 
com concorrência que é desleal”. 
O empresário explica ainda que, atual-

mente, o consumidor final procura es-
sencialmente preço, “mesmo que isso 
implique a contratação de alguém que 
até usa produtos com alguma qualida-
de, mas que não os sabe aplicar devida-
mente. Outra situação que também 
acontece frequentemente é que as pes-
soas não contratam um arquiteto e o ca-
derno de encargos não é feito, o que di-
ficulta a concretização da obra e o con-
trolo de todos os custos, até porque não 
estando definido o produto a aplicar, as 

empresas apresentam diferentes solu-
ções e, muitas vezes, gato por lebre, 
sem que o cliente se aperceba. As pes-
soas muitas vezes também decidem 
com base em bonitos planos a três di-
mensões, sem que tenham a mínima no-
ção do que estão a comprar e depois ter-
minam admiradas com os valores. E é 
depois que tentam poupar aqui e acolá e 
qualidade deixa de ser o fator mais im-
portante. Antigamente, os arquitetos 
apresentavam soluções aos clientes 

Criada em 1986 e localizada em Oiã, Oliveira do Bairro, a Aníbal da 
Conceição Santos, Lda é uma empresa especializada no setor da 
construção civil. Com 34 anos de experiência, sempre ao serviço 

da qualidade, a empresa está apta a responder com rigor, 
qualidade e profissionalismo às expectativas dos clientes. 

34 anos ao serviço 
da qualidade

ANÍBAL DA CONCEIÇÃO SANTOS, LDA

Aníbal da Conceição Santos
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“PARA NÓS O MAIS 
IMPORTANTE É A 
SATISFAÇÃO COMPLETA 
DOS NOSSOS 
CLIENTES. É POR ISSO 
QUE MUITAS DAS 
NOSSAS OBRAS SÃO 
CONSEGUIDAS ATRAVÉS 
DA RECOMENDAÇÃO 
DOS NOSSOS CLIENTES. 
NÃO EXISTE MELHOR 
PUBLICIDADE QUE UM 
CLIENTE SATISFEITO”



condizentes com o seu orçamento e 
dentro dos valores que estes podiam pa-
gar. Hoje isso já não acontece, até por-
que um projeto com todo o caderno de 
encargos custa bastante dinheiro”. 
Aníbal da Conceição Santos acredita 
que, no final, quem sofre com todas es-
tas questões são os construtores. “De-
pois temos reuniões e mais reuniões pa-
ra resolver questões que deviam ter sido 
acauteladas desde o início, o que não 
faz sentido. As pessoas têm que se con-
vencer que ninguém dá nada a ninguém. 
Por isso se alguém apresenta um orça-
mento muito mais baixo, essa pessoa 
tem que estar a sacrificar alguma coisa, 
não existem milagres”.
O empresário defende ainda que as enti-
dades competentes deviam estar mais 
atentas e serem mais interventivas, “por 
forma a retirar do setor quem trabalha 
de forma menos séria. Tudo corre bem 
até ao dia em que ocorra um acidente e 
aí será já tarde mais. As entidades de-
viam apostar na prevenção e não correr 
atrás do prejuízo quando já não há nada 
a fazer”. 

A falta de mão de obra
Por fim, Aníbal da Conceição Santos não 
esquece outro problema com o qual as 
empresas se debatem no setor: a falta 
de mão de obra. “Os jovens não se inte-
ressam por esta arte e fica complicado 
substituir a entrada na reforma de al-
guns profissionais. A nossa equipa de 

trabalho já está na empresa há bastante 
tempo. Alguns dos profissionais que es-
tão connosco, trabalharam aqui a vida 
toda. Foi comigo que aprenderam o ofí-
cio e é aqui que continuam a laborar. 
Claro que, para isso sempre cumpri com 
todas as obrigações que tenho para com 
os meus funcionários. Costumo dizer 

que o final do mês para mim é sagrado. 
Além dessa relação de confiança, os or-
denados que pago são acima da média 
e a minha equipa de trabalho sabe que 
estou aqui para os apoiar. Apesar de tu-
do, felizmente, nunca sentimos a verda-
deira crise aqui na empresa. Ainda este 
ano já tenho trabalho alinhado para rea-
lizar até dezembro e mais duas ou três 
obras em orçamento para realizar até 
meados do ano que vem”. 
Quanto à pandemia que ainda assola o 
nosso País, o empresário reconhece que 
esta afetou o dia a dia da empresa por-
que foi necessário tomar as devidas me-
didas de distanciamento e de segurança. 
Contudo, para além disso, “felizmente, 
não sentimos constrangimentos de 
maior. Estou é expetante em relação ao 
próximo inverno, uma vez que ninguém 
tem grandes certezas sobre o que irá 
acontecer. Ainda assim, reconheço que a 
médio prazo poderemos ser prejudicados 
uma vez que esta crise, sendo mundial, 
também nos irá afetar. O setor até estava 
em crescimento e esta pandemia veio 
suspender muitos projetos”, conclui.  
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► Armando Dias, responsável pela Ar-
mando & Fátima Empreiteiros, Lda re-
corda que a empresa completa 23 anos 
de existência em agosto deste ano e 
confessa que o início não foi nada fácil. 
“Era só eu e mais dois jovens a traba-
lhar. Não havia mais ninguém e laborá-
mos assim durante largos anos, sempre 
em regime de subcontratação. Naquela 
altura, apesar de trabalhar de sol a sol, 
a verdade é que o esforço não era com-
pensado e a empresa não crescia. O sal-
to só aconteceu quando comecei a tra-
balhar diretamente com os clientes. Aí o 
nosso crescimento foi exponencial”. Ho-
je em dia, a empresa conta com uma 
equipa de trabalho qualificada compos-
ta por 52 pessoas e obteve, em 2019, 
um volume de faturação de quatro mi-
lhões de euros. 
A empresa centra a sua atividade na 
construção de redes de transporte de 
águas, de esgotos e de outros fluídos, 
sendo especializada em serviços de ma-
nutenção e prolongamentos de rede, 
“área que nunca poderá deixar de exis-
tir, uma vez que estes serviços serão 
sempre necessários. Muitos ramais são 

já antigos e terão que ser substituídos 
até porque não se coadunam com a rea-
lidade da construção atual, o que signifi-
cará um grande volume de trabalho. Es-
tes materiais levam a perdas de água 
muito grandes o que também não pode 
acontecer nos dias que correm, pelo que 
as nossas perspetivas para o futuro são 
otimistas. Temos seis equipas de traba-
lho só a trabalhar no setor das ruturas”, 
refere o empresário que confessa que 
atualmente, a empresa trabalha quase 

em exclusividade para a AdRA - Águas  
da Região de Aveiro, S.A. “Já temos tra-
balho agendado com eles para os  
próximos dois anos, o que nos confere 
outro tipo de confiança em relação ao 
futuro. Claro que vamos realizando 
obras pontuais com outras empresas, 
contudo, a verdade é que grande parte 
das nossas equipas de trabalho acabam 
por ficar ocupadas com as obras que te-
mos com a AdRA”, explica Armando Dias. 
Com vista a oferecer sempre mais e me-

lhores serviços e soluções aos seus 
clientes a Armando & Fátima Empreitei-
ros, Lda está a terminar a construção de 
um novo pavilhão com 25 mil metros 
quadros, localizado num terreno com o 
dobro desse tamanho num investimento 
de três milhões de euros, ao longo de 
três anos. “Acredito que em setembro ou 
outubro deste ano a obra estará comple-
tamente concluída isto porque, felizmen-
te esta pandemia não afetou a nossa 
atuação e não tivemos nenhum infetado 
na nossa equipa de trabalho. Consegui-
mos continuar a laborar, ainda que te-
nhamos tomado todas as medidas de 
segurança exigidas. Como isso aconte-
ceu, estou confiante de que conseguire-
mos manter o nosso bom desempenho e 
devemos conseguir atingir uma fatura-
ção superior à do ano passado”, advoga 
Armando Dias. 

Localizada em Aveiro,  
a Armando & Fátima 

Empreiteiros, Lda é uma 
empresa especializada 

na prestação de serviços 
de construção de redes 

de transporte de 
águas,de esgotos e de 

outros fluídos. 
Vocacionada sobretudo 

para serviços de 
manutenção e 

prolongamentos de rede, 
a empresa é líder de 

mercado no distrito de 
Aveiro onde é já 

conhecida e reconhecida.

Líder de mercado 
no Distrito de Aveiro

ARMANDO & FÁTIMA EMPREITEIROS, LDA

Armando Dias
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“FELIZMENTE ESTA PANDEMIA NÃO AFETOU 
A NOSSA ATUAÇÃO E NÃO TIVEMOS NENHUM 
INFETADO NA NOSSA EQUIPA DE TRABALHO. 
CONSEGUIMOS CONTINUAR A LABORAR, AINDA 
QUE TENHAMOS TOMADO TODAS AS MEDIDAS DE 
SEGURANÇA EXIGIDAS”



Mão de obra precisa-se
Apesar do optimismo perspectivado pa-
ra o futuro a empresa debate-se com 
um problema muito mais complexo que 
é a falta de mão de obra para trabalhar 
neste setor de negócio. “todas as nossa 
obras se localizam no distrito de Aveiro, 
uma importante mais-valia, uma vez 
que não temos de deslocar mão de 
obra. Para mais longe do que isso, a 
nossa deslocação já fica comprometida 
devido ao peso do valor do transporte 
no preço final, uma vez que se trata de 
maquinaria muito pesada e de elevado 
consumo. Já a falta de mão de obra é 
um problema real e preocupante com o 
qual nos debatemos na atualidade. As 
pessoas não querem laborar neste se-
tor de atividade. Os mais jovens optam 
por outros percursos profissionais, tal-
vez mais leves e menos cansativos, e os 
profissionais que existem começam a 
escassear. Não sei como será daqui a 
alguns anos se esta tendência se manti-
ver, ainda que este seja um trabalho 
bem remunerado. Penso que é preciso 
que as entidades competentes come-

cem a pensar a sério nesta questão e 
que tomem algumas medidas no senti-
do de reverter esta tendência”. 

Governo devia apoiar 
as empresas 
Armando Dias defende que, apesar de 
querer e trabalhe para que a economia 
cresça e que o País evolua, pagando os 
seus impostos, depois as entidades 
competentes não retribuem esse 
esforço.“Ainda agora, no novo pavilhão 
que estamos a construir precisamos de 
maior potência elétrica de linha para 
que tudo funcione devidamente e essa 
não existe. Para resolver esse problema, 
teremos que realizar mais um investi-
mento para que a questão possa ficar 
resolvida, o que não faz qualquer senti-
do. Para que é que esta empresa paga 
todos os seus impostos se depois estas 
coisas acontecem e não podemos usu-
fruir dos serviços a que temos direito? 
Não faz sentido. O Governo devia apoiar 
mais as empresas e estas não deviam 
servir apenas para pagar impostos”.
O empresário afirma ainda que esta fal-

ta de apoio não acontece apenas com o 
Governo Central, mas também com as 
autarquias “que não apoiam as empre-
sas que alavancam o desenvolvimento 
dos seus concelhos e que todos os dias 
laboram em prol do bem-estar coletivo, 
o que é lamentável. Aliás, os municípios 

não só não apoiam as empresas como, 
muitas vezes, ainda as penalizam quan-
do não havia essa necessidade. É por tu-
do isto que defendo que as empresas 
têm que ter uma gestão rigorosa no seu 
dia a dia. De outra forma não consegui-
riam resistir”, conclui.  
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► Franclim Freitas, responsável pela Ma-
cofrei, começou a trabalhar na empresa 
com apenas 17 anos de idade, uma vez 
que esta foi criada pelos seus pais. Olhan-
do para trás, o empresário reitera que 
“sem o meu pai, nada disto existia. Ele era 
um visionário e um homem à frente do seu 
tempo. Além disso sempre teve o apoio da 
minha mãe. Este é um legado que tenho 
que honrar diariamente”. A Macofrei conta 
com amplas instalações, uma equipa pro-
fissional, modernos equipamentos e um 
sistema de produção flexível, capaz de se 
adaptar às necessidades de cada cliente.
Com uma equipa constituída por meia 
centena de colaboradores e com uma fa-
turação, em 2019, de seis milhões e meio 
de euros, a Macofrei está direcionada, so-
bretudo, para o mercado nacional, sendo 
que a internacionalização representa ape-
nas dez por cento da sua faturação. A em-
presa comercializa soluções para França e 
Marrocos. Quanto à vizinha Espanha, o 
empresário explica que este é um país 
muito forte na transformação do aço, “o 
que faz com que o mercado seja domina-
do pelas empresas locais. Se tivermos ain-
da em atenção o peso do custo do trans-

porte no preço final, não conseguimos ofe-
recer soluções competitivas”. Completa-
mente vocacionada para o setor da cons-
trução civil, para além da produção de per-
fis estruturais, a Macofrei desenvolve e fa-
brica caleiras para drenagem de águas 
pluviais, assim como diversos produtos 
em chapa canelada e perfilada para co-
berturas e fachadas de edifícios, entre ou-
tros produtos de serralharia em inox. A em-
presa assegura ainda um serviço persona-
lizado, ajustado às necessidades de cada 
cliente, onde a rapidez, o controlo de pro-
dução em fábrica e o prazo de entrega são 
uma prioridade.
Olhando para o mercado, Franclim Frei-
tas assegura que a concorrência é sem-
pre boa quando é leal. “Como em qual-
quer setor de negócio, enfrentamos vá-
rias dificuldades, como osciliações do 
preço das matérias primas, falta de mão 
de obra qualificada, margens de vendas 
reduzidas. No entanto, sendo uma em-
presa certificada, para nós o mais impor-
tante é sempre a qualidade e a total sa-
tisfação dos nossos clientes”. 
O empresário explica que, neste momen-
to, está projetada a aquisição de um novo 

equipamento de produção para fabrico 
de perfis, num investimento a rondar os 
600 mil euros. “Este é mais um equipa-
mento que nos permitirá servir os nossos 
clientes com uma vasta gama de produ-
tos, permitindo também o aumento da 
nossa produção e a criação de novos pos-
tos de trabalho. Este investimento estava 
já decorrer, mas a pandemia adiou a sua 
implementação para o início de 2021. As 
instalações estão preparadas, ficam a 
cerca de 800 metros de distância da se-
de da empresa, e só falta ultimar a aqui-

sição do equipamento, isto porque a em-
presa produtora teve trabalhadores infe-
tados o que condicionou, naturalmente, a 
sua laboração.
Quanto ao futuro, de acordo com Franclim 
Freitas, a ambição passa por oferecer o 
melhor aos clientes, respondendo de forma 
positiva a todas as suas solicitações. “Esta 
empresa começou com duas pessoas, hoje 
tem 50, e queremos continuar a crescer, in-
vestindo na qualificação da nossa equipa 
de trabalho para nos mantermos como 
uma referência em Portugal.  

Com mais de 50 anos de história, a Macofrei, localizada em Cesar, 
Oliveira de Azeméis, é uma empresa que conta com uma vasta 

experiência no desenvolvimento e produção de perfis estruturais de 
aço enformados a frio, utilizados na construção de pavilhões 

industriais, recintos polidesportivos, centros comerciais, aeroportos, 
entre outros. Franclim Freitas, responsável pela empresa, trabalha 

todos os dias para “honrar o passado, rumo ao futuro”.

Honrar o passado, 
rumo ao futuro

MACOFREI – CALEIRAS E PERFIS, LDA
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► A Veigas Piscinas está no mercado 
desde 1989 e é uma empresa especiali-
zada na comercialização e construção 
de piscinas e instalação de todos os 
acessórios como coberturas, bombas de 
calor, entre outros. Situada em Aveiro, 
mas com inúmeros clientes satisfeitos 
de Norte a Sul do País, a empresa apos-
ta no profissionalismo, qualidade dos 
produtos e do serviço prestado e num 
serviço de pós-venda atento e célere pa-
ra, há 31 anos, dominar o mercado da 
qualidade.
Com uma equipa especializada de seis 
pessoas e com uma faturação, em 2019, 
de meio milhão de euros, a Veigas Pisci-
nas coloca ao dispor dos seus clientes a 
construção de piscinas em betão, com re-
vestimento cerâmico, em alvenaria refor-
çada com revestimento em tela armada 
em PVC, em chapa de aço galvanizado a 
quente e em modelos pré-fabricados em 
fibra de vidro, sendo estas “a solução 
mais económica e com a instalação mais 
célere”, segundo Carlos Veiga, responsá-
vel pela empresa. A Veigas também co-
mercializa e instala todo o tipo de cober-
turas, telescópicas, de persiana automá-
tica de superfície, isotérmicas e de inver-
no. A Veigas Piscinas tem já obras em 

carteira até setembro/outubro deste ano. 
“Atualmente, estamos a trabalhar para a 
Mota-Engil na instalação dos equipamen-
tos, incluindo bomba de calor, para a pis-
cina privada do Cristiano Ronaldo no 
apartamento que este adquiriu recente-
mente, em Lisboa, naquele que já é con-
siderado o apartamento mais caro já ven-
dido em Portugal. E no mesmo prédio ins-
talámos equipamentos em mais duas 
piscinas e instalámos uma sauna co-
mum”, completa.
Apesar do elevado volume de trabalho, 
Carlos Veiga também reconhece que este 
é uma área de negócio sazonal, sendo 
esta a grande dificuldade do setor. “As 
pessoas só se lembram das piscinas 
quando chega o calor. Este ano, a situa-
ção será ainda mais complicada por cau-
sa da pandemia, uma vez que temos ago-
ra que recuperar o tempo perdido e reali-
zar todas as obras que ficaram paradas, 
e dar resposta ao brutal aumento de pe-
didos causados por toda esta situação de 
confinamento que se viveu e se teme po-
der voltar a viver”.
Olhando para o mercado, Carlos Veiga 
garante que este está em crescimento, 
“até porque as piscinas deixaram de ser 
consideradas como um produto de luxo. 

Atualmente, a classe média consegue ter 
acesso a esta mais-valia. Neste aspeto, a 
pandemia até ajudou. Como as pessoas 
foram obrigadas a ficar em casa, perce-
beram que o confinamento seria muito 
mais fácil se tivessem uma piscina, ten-
do, muitas delas, optado pela sua aquisi-
ção. Até as tradicionais piscinas plásticas 
que existem nos super e hipermercados 
estão esgotadas, tal a corrida que se re-
gistou a este tipo de solução. Mesmo as 
pessoas que vivem junto à praia gostam 
de ter uma piscina na habitação. No Inte-
rior do País existe o fenómeno da imigra-
ção, uma vez que os nossos imigrantes 
gostam sempre de ter uma piscina na ca-
sa que têm para as suas férias no seu 
país de origem”.

A nova aposta: Wellness
A Veigas Piscinas oferece soluções no se-
tor do wellness, através da comercializa-
ção e instalação de todo o equipamento 
para spas, banhos turcos e saunas, “área 
em franca expansão e na qual vamos 
apostar ainda mais, uma vez que muitos 
dos nossos clientes estão cada vez mais 
focados no seu bem-estar”, explica o em-
presário. “Queremos ser uma empresa 
de referência não só nas piscinas, mas 

também no setor do wellness, almejando 
chegar a um ponto em que as pessoas 
associem logo o nosso nome a esse tipo 
de equipamentos. O setor privado e tam-
bém o público na área do wellness, são 
de total interesse para nós”, completa 
Carlos Veiga.
Por fim, quanto à concorrência, o empre-
sário defende que esta é sempre relativa 
e que depende do local onde a empresa 
está sedeada. “No caso de Aveiro, o mer-
cado não está saturado, o que faz com 
que a concorrência seja saudável e salu-
tar. Penso que o bom nome da empresa 
também ajuda a ter já uma boa cota des-
se mercado. Apesar disso, o nosso foco 
são sempre os nossos clientes e a sua 
satisfação e é para essa que trabalha-
mos diariamente”.  

A Veigas Piscinas, localizada em Aveiro, foi a empresa escolhida pela Mota-Engil para instalar todos 
os equipamentos, das três piscinas e sauna, do prédio escolhido para ser a nova casa de Cristiano 
Ronaldo, em Lisboa, naquele que é já conhecido como o apartamento mais caro em Portugal. Com 

créditos firmados no mercado e com uma vasta carteira de clientes por todo o País, na Veigas Piscinas 
concretizam-se projetos à medida dos sonhos.

Projetos à medida 
dos sonhos

VEIGAS PISCINAS
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Carlos Veiga e Carlos Veiga (Filho)
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► António Guilherme fundou a AG Demo-
lições em 1990. Hoje, olhando para 
trás, o empresário confessa que os últi-
mos anos têm sido positivos, uma vez 
que a empresa tem crescido, alicerçada 
em clientes tanto no setor público como 
privado. De acordo com o empresário, a 
área de maior crescimento é a do des-
monte de revestimentos contendo 
amianto, sendo que esta representa já 
30 por cento do volume de faturação 
anual da empresa. Para este setor, a AG 
possui três equipas especializadas, num 
total de 15 pessoas, para além de duas 
unidades de descontaminação, o que re-
presentou um investimento de cerca de 
300 mil euros. “Esta é uma área muito 
complicada porque se trata de um ele-
mento cancerígeno, perigoso e de difícil 
extração. Falamos de trabalhos de risco 
que implicam formação constante das 

nossas equipas, para além do devido 
encaminhamento dos resíduos para 
operadores licenciados”.
Quanto à concorrência, António Guilher-
me assegura que existem, de facto, ou-
tras empresas que oferecem serviços 
nestas áreas, contudo trabalha para que 
o seu nome no mercado se destaque pe-
la positiva, ganhando assim vantagem 
competitiva.
No caso do desmonte de revestimentos 
contendo amianto, é de vital importân-
cia que a cobertura retirada seja substi-
tuída de imediato, sob pena que os bens 
existentes no interior do edifício fiquem 
danificados, algo que não pode aconte-
cer. Assim, a AG Demolições tem parce-
rias firmadas com algumas empresas 
por forma a garantir que a substituição 
da estrutura é realizada logo após a re-
moção. 

Novas instalações
Apesar de confessar que a pandemia afe-
tou o dia-a-dia da AG Demolições, António 
Guilherme reitera que este foi também 
um período de oportunidades. “Aprovei-
támos a paragem para construir um novo 
pavilhão, sempre com todas as medidas 
de segurança necessárias implementa-
das”. Apesar disso, o empresário é peren-
tório: “Foram anunciados milhões para 
ajudar as pequenas e médias empresas 
e, apesar de termos tentado ter acesso a 
essas ajudas, a resposta que obtivemos 
foi que o fundo já estava esgotado. Tinha 
acabado de ser anunciado e todo o di-
nheiro já tinha sido distribuído, o que não 
faz qualquer sentido”.
No que concerne a projetos para o futuro, 
o empresário assegura que a posição da 

AG já está consolidada no mercado, “pelo 
que o objetivo passará por mantermos os 
nossos clientes satisfeitos, respondendo 
a todas as suas solicitações. Para além 
disso, iremos apostar na renovação das 
nossas frotas, até porque queremos ofe-
recer sempre soluções com a maior qua-
lidade a todos aqueles que confiam em 
nós. Essa renovação também acontece 
porque as emissões poluentes dos equi-
pamentos é uma das principais preocu-
pações da AG Demolições, estando em-
penhada na redução dessas emissões e 
respetivo impacto no meio ambiente, 
sendo a aposta em escavadoras híbridas 
a face mais visível deste compromisso. 
Esta é a fatura que temos que pagar, 
quando tentamos proteger o bem comum 
de todos”, conclui.    

Localizada em Estarreja e com uma faturação, em 2019, próxima 
dos três milhões de euros, a António Guilherme Domingues 

Demolições Unipessoal, Lda (AG Demolições) é uma empresa que 
presta serviços na área das demolições, escavações, dragagens, 

construção civil, aluguer de equipamentos com operador e 
execução de paredes de contenção periférica com recurso a 

estacas prancha.  Percebendo, há uns anos, a existência de um 
potencial nicho de mercado, apostou em investir na especialização 

em serviços de desmonte de revestimentos contendo amianto, 
setor onde o cumprimento de escrupulosas regras de segurança é 

de suma importância. Com uma equipa constituída por 40 
funcionários altamente especializados, a AG é a escolha certa 

para quem procura qualidade ao melhor preço. 

Especialistas 
na remoção de amianto

AG DEMOLIÇÕES

XIV

 António Guilherme



► Aproveitando todo o know-how obtido 
durante anos de dedicação a esta ativida-
de, a Wavecolor foi criada por Fábio Ferrei-
ra, em 2015. “A empresa onde trabalhava 
ia fechar e decidi arriscar. Sempre fui mui-
to curioso e sempre gostei de saber como 
é que as coisas são criadas e funcionam. 
Assim, apesar de, no meu antigo trabalho 
não ter estado diretamente ligado com a 
produção de tintas, estive no armazém e 
nas vendas, a verdade é que detinha al-
guns conhecimentos mercê da minha 
curiosidade. Fugia sempre que podia para 
o laboratório para perceber como as cores 
eram criadas e as possibilidades que exis-
tiam”. Com um volume de faturação em 
2019 de 250 mil euros, a empresa é hoje 
um nome incontornável quando se fala em 
tintas de qualidade no distrito de Aveiro.
Em cada cliente Fábio Ferreira tem um 
amigo. “Orgulho-me de ter, com cada um 
deles, uma relação de confiança. Talvez 
por isso muitos dos meus clientes me 
acompanhem há muitos anos. Na Wave-

color queremos ajudar a criar ambientes 
personalizados, interiores ou exteriores, 
tornando a vida mais colorida e confortá-
vel aos nossos clientes”. A empresa privi-
legia ainda a qualidade de todos os produ-
tos que coloca ao dispor dos seus clientes, 
seja na área da construção, seja na meta-
lomecânica, onde a Wavecolor comerciali-
za produtos específicos para alguns ni-
chos, como tintas resistentes ao calor de 
estufas. “Todas as nossas tintas são lavá-
veis e podem ser usadas no interior e no 
exterior. Além disso, ainda que tenhamos 
várias gamas, a dicotomia qualidade/pre-
ço está presente em todas elas”. 
Olhando para o mercado, o empresário 
reitera que, “infelizmente, são poucas as 
empresas de construção que trabalham 
com base na qualidade. A maior parte es-
tá preocupada apenas com o fator preço. 
Contudo, o nosso acompanhamento é 
constante e cuidado. Vamos sempre ver 
as obras e oferecemos soluções à medida 
de cada situação, com total garantia de 

satisfação, mesmo que estas tenham de 
ser criadas de raiz por nós. O importante é 
mesmo a satisfação do cliente”. Fábio Fer-
reira completa: “O mercado está mais es-
tagnado e as pessoas estão receosas. 
Além disso, não se convencem que é pre-
ferível gastarem agora 100€ numa lata de 
tinta, e não se preocuparem mais, do que 
comprar uma mais barata e continuar e 
ter essa mesma despesa todos os anos. 
As pessoas têm que perceber que o bara-
to sai caro e têm que deixar de pensar 
apenas no imediato e olhar para as ques-
tões a médio e a longo prazo”. 

Fábio Ferreira assevera ainda que, a Wa-
vecolor orgulha-se de adotar todos os cui-
dados necessários a nível ambiental, so-
bretudo com os produtos vocacionados 
para a área da metalomecânica que, por 
isso, são mais agressivos e corrosivos. 
“Seja como for, todos os pormenores e cui-
dados são importantes e tomamos todas 
as precauções. Somos uma verdadeira 
empresa verde, ainda que saibamos que 
isso também faz com que os nossos pre-
ços aumentem. A nossa concorrência tem 
soluções bem mais baratas, contudo, pa-
ra nós, a proteção do ambiente não é 
questionável”.  
Quanto ao futuro, o empresário assegura 
que espera que a Wavecolor continue a 
crescer e a evoluir, “pelo que a nossa am-
bição é que, daqui a dois anos, sejamos 
obrigados a mudar para umas instala-
ções ainda maiores. Esta é a nossa ex-
pectativa, mas tudo vai depender do mer-
cado”, conclui. 

A Wavecolor foi criada em 2015, em Aveiro, com o objetivo de dar 
uma nova cor à vida dos seus clientes. Focada em valores como a 
competência, rigor e flexibilidade, a empresa disponibiliza todas 

as referências de cor existentes, bem como todos os tipos de tinta 
(exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares, 

sempre com a máxima qualidade.

Por uma vida com cor
WAVECOLOR
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Paulo Mirassol 
e Fábio Ferreira



► “Comecei a trabalhar nesta área em 
1976. Atualmente são já 44 anos de ex-
periência que coloco todos os dias ao 
dispor dos meus clientes”, assevera Jo-
sé Silva, responsável pelas Construções 
Lobonense de Silva & Silva, Lda, empre-
sa criada em novembro de 1987 e espe-
cializada no ramo da construção civil, 
mais concretamente a construção e re-
paração de edifícios e a promoção imo-
biliária.
Sediada em Santa Maria da Feira, na 
freguesia de Lobão, a Construções Lobo-
nense é uma empresa conhecida e reco-
nhecida na região pela qualidade de to-
das as suas obras. “A nossa qualidade 
fala por nós, assim como a satisfação 
dos nossos clientes. Não deixamos ne-
nhum pormenor ao acaso e construímos 
lares que duram uma vida. Qualquer 
questão estamos sempre atentos ao 
serviço de pós-venda e os nossos clien-
tes sabem que estão seguros connos-
co”, garante José Silva. A empresa é res-
ponsável por uma variedade de servi-
ços, de onde podemos destacar a cons-
trução de edifícios habitacionais, arma-
zéns e outras edificações industriais; 
compra e venda de terrenos e moradias; 
reabilitação e restauração de imóveis; 
recuperação de edifícios de construção 
tradicional; cofragens, estruturas e ele-
mentos de betão; demolições; drena-
gens e tratamentos de taludes; funda-
ções especiais; movimentação de ter-

ras; paredes de contenção e ancora-
gens; e pavimentações, tudo ao alcance 
de um orçamento gratuito e sem qual-
quer compromisso. 

Moradias de Aldeia-Nova
A Construções Lobonense de Silva & Sil-
va, Lda está, neste momento, dedicada 
ao projeto “Moradias de Aldeia-Nova”, 
empreendimento composto por 18 viven-
das chave na mão disponíveis para ven-
da. Seis destas moradias estarão prontas 
para comercializar no primeiro trimestre 
de 2021. O empresário explica que, “de-
vido à sua excelente localização geográfi-
ca, na freguesia de Lobão, a poucos qui-
lómetros de grandes centros urbanos, es-
te projeto permite desfrutar do privilégio 
do sossego e ambiente do campo, alian-
do as comodidades da vida da cidade”. 
José Silva completa: “Com a principal 
preocupação de adequar a habitação ao 
modo de vida atual das nossas famílias, 
estas moradias estão dotadas de uma ar-
quitetura simples e prática, procurando 
proporcionar um ambiente agradável e 
aconchegante, fazendo com que os nos-
sos clientes esqueçam o stress quotidia-
no. Além disso, como o projeto ainda se 
encontra em processo de construção, ad-
quirindo a moradia nesta fase, o cliente 
tem a vantagem de poder personalizar o 
seu interior, pois oferecemos-lhe a opção 
de escolher materiais e tipos de acaba-
mento”.

O mercado na atualidade
Questionado sobre o estado do mercado 
e a concorrência, o empresário afirma 
que esta “sempre existiu e vai continuar 
a existir. Quanto àqueles que alegam que 
os preços praticados atualmente estão 
inflacionados, devo dizer que tal não 
acontece e que, tal como noutros setores 
de negócio, tudo depende do mercado e 
da lei da oferta e da procura. A verdade é 
que nunca houve falta de trabalho, exis-
tia sim falta de dinheiro. Quanto a nós, 
sempre trabalhámos com uma tabela de 
preços definida. Contudo, existem muitas 
empresas, se assim lhes podemos cha-
mar, que trabalham apenas com base no 
preço o que faz com que encerrem e rea-
bram constantemente com um nome e 
contribuinte diferentes”. 
Quanto à problemática da falta de mão 
de obra no setor, José Silva é perentório: 
“Cada vez mais não existe quem saiba 
trabalhar isto porque se está a tornar ca-
da vez mais difícil captar as camadas jo-
vens para este sector. Os mais jovens in-
vestem em cursos superiores, mesmo 
que isso signifique que vão para o de-
semprego e não se interessam por esta 
área onde poderiam arranjar emprego fa-
cilmente, talvez porque culturalmente 
não seja considerada uma profissão de 
tanto prestígio e talvez também por ser 
uma profissão bastante dura e desgas-
tante. Acima de tudo, é preciso gostar do 
que se faz, mas para gostar é preciso co-

nhecer, pelo que seria também muito im-
portante que se criassem mais campa-
nhas de incentivo, mais informação insti-
tucional e mais cursos técnicos, junto 
das instituições de ensino, que levassem 
os nossos jovens a investir em carreiras 
profissionais na área da construção civil.
Acima de tudo, o que falta nos nossos jo-
vens é serem mais empreendedores, te-
rem mais vontade de explorar novas 
oportunidades de negócio. É nesse as-
pecto que as instituições de ensino de-
vem apostar: no incentivo ao empreende-
dorismo das novas gerações!”  

José Silva, responsável pelas Construções Lobonense de Silva & Silva, Lda, trabalha na área da construção 
civil desde 1976. Com uma equipa composta por sete pessoas e uma aposta clara na qualidade de todos 

os serviços prestados, o empresário garante que “o nosso trabalho fala por nós, assim como a satisfação 
dos nossos clientes”.

“A qualidade fala por nós”
CONSTRUÇÕES LOBONENSE DE SILVA & SILVA, LDA
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► Criada por José Manuel da Costa Pe-
reira, a JP Revestimentos, Isolamentos e 
Piscinas é uma empresa com 19 anos 
de experiência de mercado na realiza-
ção de todo o tipo de trabalhos em fibra 
de vidro e resina. Com centenas de 
obras realizada por todo o País e já com 
alguns projetos concretizados no merca-
do internacional, a empresa é especiali-
zada no revestimento de caleiras, terra-
ços, fachadas, piscinas, tanques, depó-
sitos, bases chuveiro, chaminés, tubos, 
tinas, peças em poliuretano, pranchas 
de surf, pranchas revestidas em fibra de 
vidro, entre outros; no isolamento de ca-
leiras, terraços, fachadas, depósitos, ba-
ses chuveiro, claraboias, entre outros; e 
na construção, manutenção, limpeza, 
remodelação e revestimento de pisci-
nas, área na qual é conhecida e reco-
nhecida pela sua qualidade, atenção ao 
pormenor e aposta na total satisfação 
dos seus clientes.
O empresário lembra como tudo come-
çou: “Trabalhava num setor diferente 
deste. Contudo, sempre gostei da área e 
sempre fui muito curioso. Por isso, como 
sempre quis mais e melhor, comecei a 
realizar alguns biscates depois do meu 
horário de trabalho, nomeadamente a 
aplicação de revestimentos em fibra de 

vidro. Entretanto o negócio foi crescen-
do de tal forma que tive que me dedicar 
a ele a 100 por cento”. 
Fruto da evolução do mercado e do cres-
cimento da empresa, a JP Revestimen-
tos, Isolamentos e Piscinas foi desafiada, 
há alguns anos, a oferecer aos seus clien-
tes projetos chave na mão. “Nessa altura 
optei por estabelecer uma série de parce-
rias com diversas empresas, no sentido 
de colocarmos ao dispor dos nossos 
clientes uma solução integrada, onde ca-
da um de nós realiza a tarefa na qual é 
especializado. Desta forma não realiza-
mos serviços com os quais não estamos 
familiarizados e o cliente também não 
tem que articular com diversos fornece-
dores. Toda a gente fica a ganhar”, expli-
ca José Manuel da Costa Pereira.
Atualmente, a empresa labora sobretu-
do com o cliente final, ainda que tam-
bém tenha como clientes alguns cons-
trutores. “Antigamente existia a ideia 
que só tinha piscina quem era rico e a 
verdade é que, hoje em dia, não tem que 
ser assim, uma vez que é possível en-
contrar soluções a preços muito compe-
titivos. Construir uma piscina em alvena-
ria e revestida a fibra de vidro é a melhor 
dicotomia preço/qualidade e aquela que 
oferece maior durabilidade e mais eleva-

dos níveis de satisfação. Numa piscina 
de pastilha, por exemplo, é muito com-
plicado encontrar uma fuga caso esta 
exista. Além disso, a fibra de vidro é 
sempre passível de reparação, algo que 
não acontece com outras soluções”, ad-
voga o empresário. 
Olhando para o mercado, o empresário 
assegura que a concorrência existe, mas 
que nunca diz mal dela aos seus clientes. 
“Contudo, nunca tive falta de trabalho, o 

que significa que os meus clientes ficam 
satisfeitos. Por toda a divulgação que fa-
çamos, nada é melhor que a satisfação 
completa dos nossos clientes. Tenho 
sempre a porta aberta em todos eles e 
sei que existem concorrentes meus em 
que isso não acontece. De referir que 
também não regateamos preços, coisa 
que alguns concorrentes fazem. Cobra-
mos o preço justo pelo serviço de quali-
dade que prestamos”, conclui.  

A JP Revestimentos, Isolamentos e Piscinas, 
localizada em Espinho, é uma empresa que valoriza 

a satisfação completa dos seus clientes. 
Especializada em revestimentos, isolamentos e 

construção de piscinas, esta empresa com 19 anos 
de experiência é conhecida e reconhecida pela sua 

qualidade no mercado nacional onde já realizou 
centenas de obras.

Satisfação garantida
JP REVESTIMENTOS, ISOLAMENTOS E PISCINAS
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José Manuel da Costa Pereira

“OPTEI POR ESTABELECER UMA SÉRIE DE 
PARCERIAS COM DIVERSAS EMPRESAS, NO 
SENTIDO DE COLOCARMOS AO DISPOR DOS 
NOSSOS CLIENTES UMA SOLUÇÃO INTEGRADA, 
ONDE CADA UM DE NÓS REALIZA A TAREFA  
NA QUAL É ESPECIALIZADO”



► Crida em 1999, a Perfialsa, S.A. come-
çou por se dedicar à produção de produ-
tos de alumínio e isolamento térmico. Ho-
je, fruto do desenvolvimento de novos sis-
temas de isolamento, a empresa come-
çou a produzir um novo conceito de isola-
mento, o perfiboard, painéis de isolamen-
to em XPS pré revestidos com fibra de vi-
dro e cimento, ideais tanto para a cons-
trução nova, como para a renovação de 
edifícios. “Estes são muito mais leves do 
que as soluções existentes no mercado, 
além de oferecerem mais-valias a nível 
término e acústico. Também não necessi-
tam da instalação de qualquer estrutura 
metálica. Esta é uma solução simples, fá-
cil, rápida e criativa e acaba por ser uma 
solução três em um. Acredito que este se-
rá o pladur do futuro”, afirma António Jo-
sé Sucena, responsável pela Perfialsa.
O perfiboard é ideal para chuveiros, assim 
como para o revestimento de banheiras, 
uma vez que é à prova de água. Estes pai-
néis também podem ser usados na cons-
trução rápida de mobiliário, por exemplo, 
para a casa de banho. “Como este produ-
to é hidrófugo é ideal para zonas húmidas, 
uma vez que não cria bolores, humidade e 
maus cheiros”, advoga o empresário. 
Com painéis de quatro a cem milímetros 
de espessura e com várias medidas dis-

poníveis, de acordo com António José 
Sucena, o perfiboard tem tudo para faci-
litar ao máximo a atuação do profissio-
nal. É fácil de cortar e de configurar, sen-
do possível fazer curvas, uma vez que os 
painéis são moldáveis. Desde o peque-
no raio a soluções semicirculares, a ima-
ginação é o limite. Apesar disso, o em-
presário reconhece que este é um pro-
duto recente no mercado, “mas que já 
está a deixar a sua marca, uma vez que 
a velocidade de execução é muito maior 
e o seu manuseamento, aplicação e co-
locação é muito mais simples”. O empre-
sário assegura que o facto do perfiboard 
ser mais dispendioso quando compara-
do com o pladur, não prejudica o produ-
to, porque essa diferença esbate-se na 
aplicação. “O investimento é rapidamen-
te compensado, com poupanças de tem-
po e de custos de mão de obra. Esta so-
lução é também uma mais-valia a médio 
e longo prazo”.  

Solução amiga do ambiente
Segundo António José Sucena, o perfi-
board é a solução ideal para a problemá-
tica dos consumos energéticos e explica 
porquê: “Antigamente, as habitações não 
tinham qualquer tipo de isolamento e as 
pessoas gastavam uma fortuna no verão 

e no inverno para climatizarem as casas 
e, mesmo assim, cerca de 70 por cento 
desse gasto energético era completa-
mente perdido. Hoje, com este produto, 
numa construção nova, conseguimos 
atingir reduções energéticas na ordem 
dos 90 por cento, o que é significativo. 
Além da poupança monetária,  
os ganhos são inolvidáveis ao nível do 
conforto”. 
Apesar da pandemia, o empresário está 
confiante. “O mercado está em cresci-
mento exponencial, ainda que, infeliz-
mente, muitos dos construtores ainda es-
tejam presos ao passado e à construção 
com base no tijolo, encarando com des-
confiança novas soluções. Esta é uma 
mudança lenta, mas veio para ficar. Os 
clientes só têm que dar uma oportunida-
de a este produto. Depois o perfiboard fa-
la por si e o cliente fica automaticamente 
convencido”. Neste momento, a Perfialsa 
labora com uma equipa constituída por 
oito pessoas e obteve um volume de fatu-
ração, em 2019, de um milhão e meio de 
euros. Dedicada ao mercado nacional e 
vocacionada para os distribuidores de 
materiais de isolamento, a empresa tam-
bém já exporta esta nova solução para In-
glaterra, Argélia, Marrocos, França, Suí-
ça, entre outros.  

A Perfialsa, S.A., localizada na Zona Industrial de Assequins, em Águeda, é uma empresa especializada 
no fabrico de painéis de isolamento para o setor da construção civil, apresentando soluções para chãos, 

tetos, paredes interiores, divisórias e exteriores. Estes novos painéis, batizados de perfiboards, com 
mais-valias térmicas e acústicas estão a revolucionar o setor da construção civil no nosso País.

Um produto: 
múltiplas utilizações

PERFIALSA, S.A.
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► Com instalações ampliadas e com a 
renovação das suas linhas de produção, 
na busca de um melhor desempenho 
energético e de uma maior capacidade 
produtiva, num investimento de 2.7 mi-
lhões de euros, a Zincral acredita que 
está preparada para os desafios que 
possam surgir no futuro. A empresa é 
certificada pelos referenciais normati-
vos NP EN ISO 9001 e IATF 16949.  De 
acordo com Jorge Paiva, administrador 
da empresa, ao longo dos últimos anos, 
foi levado a cabo o aperfeiçoamento de 
alguns processos, “tudo para que pu-
déssemos ser ainda mais produtivos e 
obter uma maior rentabilidade. Só as-
sim conseguimos estar preparados pa-
ra oferecer produtos e soluções da 

maior qualidade a todos os nossos 
clientes”. Segundo o empresário, o pró-
ximo passo passará pela aposta na con-
solidação da posição da Zincral e na 
procura de novos mercados, “onde pos-
samos marcar a diferença. Também es-
tamos apostados em fortalecer a rela-
ção que temos com todos os nossos 
clientes”. 
Jorge Paiva revela que, apesar da em-
presa continuar a produzir maioritaria-
mente para a indústria automóvel, op-
tou por expandir o mercado e apostou 
em áreas como a construção civil que, 
“neste momento, atravessa uma fase 
de crescimento. Tivemos que fazer essa 
mudança porque o mercado automóvel 
está a sofrer diversas alterações e mu-

tações e é difícil prever o que acontece-
rá no futuro. Os automóveis estão em 
constante evolução e as marcas apos-
tam cada vez mais em soluções elétri-
cas, o que faz com que os seus compo-
nentes sejam completamente diferen-
tes daqueles que são usados num veí-
culo de combustão. Perante esta indefi-
nição não nos resta outra possibilidade 
que não seja esperar e perceber como é 
que o setor vai evoluir”.
A empresa alargou ainda o seu mercado 
do ponto de vista geográfico ainda que, 
para isso, “as encomendas tenham que 
ser maiores, por forma a compensar a 
nossa deslocação, pois o valor dos com-
bustíveis e portagens são cada vez mais 
elevados”. Apesar disso, já possuímos 
alguns clientes na vizinha Espanha, uma 
vez que, apesar dos custos dos trans-
portes, conseguimos oferecer aos clien-
tes uma excelente dicotomia qualidade/
preço, competindo de igual para igual 
com as empresas espanholas, o que é 
muito positivo. No entanto, as margens 
estão cada vez mais curtas e os timings 
de produção são cada vez mais aperta-
dos, mercê a concorrência agressiva 
existente”.  

Jorge Paiva lamenta a pandemia do Co-
vid-19 referindo que a mesma veio alterar 
substancialmente as previsões para o ano 
de 2020, pois se até ao final do mês de 
março o volume de produção e faturação 
registavam um aumento na ordem dos 
60%, já no 2º trimestre do ano houve uma 
travagem a fundo na produção devido ao 
encerramento de praticamente todas as 
unidades de produção automóvel da Euro-
pa, sendo que o retomar da produção de-
verá ser “lento e gradual”. Apesar da Co-
vid-19, Jorge Paiva mostra-se confiante 
pois a Zincral “é uma empresa forte, habi-
tuada a dificuldades e que está preparada 
para enfrentar e superar mais este desa-
fio, esperando que o mesmo não se pro-
longue por muito mais tempo.”   

Fundada em 1994, na Murtosa, Aveiro, a Zincral é uma empresa especializada 
na prestação de serviços de tratamento e revestimento de peças metálicas, 

através de processos eletrolíticos (galvanoplastia) com enfoque na zincagem, 
zinco-níquel e niquelagem. Com uma aposta clara na qualidade dos seus 

produtos e soluções, a Zincral aposta agora na consolidação e expansão dos 
mercados em que está presente.

Consolidar 
e expandir mercados
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