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6               O QUE É A MASTER EXPORT WHAT IS MASTER EXPORT?

COOPERAÇÃO
EMPRESARIAL 
Projeto de Internacionalização 
para as fileiras da Metalomecânica 
e do Habitat.

PT

BUSINESS
CORPORATION
Project of Internationalization for the 
cluster of Metalomechanical and Habitat.

Portugal é um “hub” tecnológico para além das soluções digitais. 
Espetacular no turismo, também o é na indústria.
A sua indústria cada vez incorpora mais inovação, tecnologia e 
diferenciação em tudo o que desenvolve e exporta para todos os tipos 
de utilização.

Para além de excelentes vinhos e regiões de turismo, apresenta 
indústrias de excelência concentradas em algumas regiões. Para 
duas dessas regiões, e para duas das suas fileiras, surge o Master 
Export.
Com atividades desenvolvidas nas regiões de Águeda (Região Centro), 
de Vale de Cambra e Arouca (Região Norte) a Associação Empresarial 
de Águeda (AEA) e a Associação Empresarial de Cambra e Arouca 
(AECA) juntam-se para contribuir para os ganhos de competitividade 
na exportação das fileiras da Metalomecânica e do Habitat.

A exportar para um mercado cada vez mais competitivo, os ganhos 
de competências e a competição assumem maior relevância face à 
concorrência, e de extrema importância para todas as empresas. 
Por isso o Master Export apresenta-se com a missão de “apoiar 
as empresas das duas regiões em processos bem-sucedidos de 
internacionalização”.

Portugal is a technological hub beyond digital solutions. Spectacular 
in tourism, so is it in the industry.
Industry increasingly incorporates more innovation, technology and 
differentiation in everything it develops and exports for all types of 
use.

In addition to excellent wines and tourism regions, it has excellent 
industries concentrated in some areas of the country.
For two of these regions, and for two of their clusters, Master Export 
is bourn.
With activities carried out in the Águeda (Central Region of Portugal), 
Vale de Cambra and Arouca regions (North Region of Portugal), 
Associação Empresarial de Águeda (AEA) and Associação Empresarial 
de Cambra e Arouca (AECA) come together to contribute to the export 
competitiveness gains of Metalworking and Habitat.

Exporting to an increasingly competitive marketplace, skills gains 
and coopetition are of greater relevance to competition and of utmost 
importance to all companies. That is why Master Export presents 
itself with the mission of “supporting companies from both regions in 
a successful internationalization processes”.

EN



8               

PT

O Master Export, enquanto projeto de apoio à internacionalização 
das PME das fileiras do setor da metalomecânica e do habitat com 
impactos nas regiões entre Mondego e Minho e especialmente a 
Região Centro Litoral e Norte.
Na Região Norte e Centro estão sediadas algumas das mais 
importantes empresas portuguesas, sobretudo nas áreas da 
metalomecânica, do fabrico de motores para velocípedes e na área 
dos materiais de construção.
Mais recentemente, decorrente da relação com as universidades e 
criação de valor e competitividade, tem surgido sectores industriais 
produtores de bens de forte componente tecnológica e de vocação 
exportadora.

As regiões de Vale de Cambra/Arouca e de Águeda concentram uma 
vasta malha industrial, de onde se destaca as fileiras que fazem 
parte do Master Export - metalomecânica e habitat, distribuídas, 
nomeadamente, nas várias zonas industriais existentes.
Os concelhos de Arouca e Vale de Cambra pertencem ao distrito de 
Aveiro, integram a área Metropolitana do Porto, fazem parte da região 
Norte e sub-região de Entre Douro e Vouga.
Águeda é um concelho da região Centro (Portugal), do distrito de 
Aveiro.

TWO ASSOCIATIONS, 
TWO REGIONS, 
TWO CLUSTERS 
AND ONE GOAL.
EN

Master Export, is a project to support the internationalization of SMEs 
in the metalworking and habitat sector, with impacts in the regions 
between Mondego and Minho and especially in the Central Coast and 
North Regions.
Some of the most important Portuguese companies are in the 
Northern and Central Regions, namely in the areas of metalworking, 
the manufacture of cycle motors and construction materials.
More recently, as a result of its relationship with universities and the 
creation of value and competitiveness, there have been industrial 
sectors producing goods with a strong technological component and 
an export vocation.

The regions of Vale de Cambra / Arouca and Águeda concentrate a 
vast industrial network, highlighting the ranks that are part of the 
Master Export – metalworking and habitat, distributed among the 
various existing industrial zones.
The municipalities of Arouca and Vale de Cambra belong to the district 
of Aveiro, they are part of the Porto Metropolitan Area, and part of the 
Northern region and the Entre Douro and Vouga subregions.
Águeda is a municipality in the Center region (Portugal) part of the 
district of Aveiro.

DUAS ASSOCIAÇÕES,
DUAS REGIÕES, 
DUAS FILEIRAS 
E UM OBJETIVO.

AS REGIÕES THE REGIONS
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A AEA 
ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
ÁGUEDA

A AECA 
ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
CAMBRA E AROUCA

THE AEA
ÁGUEDA
BUSINESS
ASSOCIATION
EN

AEA – Águeda Business Association, founded in 1976, focuses on 
representing, promoting and defending the common interests of the 
associated companies in the Águeda region.

Since the beginning of its activity, it has devoted special attention to 
its intervention capacity in defense of the causes of its associates, 
as well as to the rendering of services in the important areas for the 
companies. It has contributed also to a better business environment, 
sustained and sustainable, helping to combine business strategies 
and objectives in view of the increases of results by companies in 
the region.

PT

A AEA - Associação Empresarial de Águeda, fundada em 1976, centra-
se na representação, promoção e a defesa dos interesses comuns das 
empresas associadas da região de Águeda.

Desde o início da sua atividade, tem dedicado especial atenção à sua 
capacidade interventiva em defesa das causas dos seus associados, 
bem como à prestação de serviços nas áreas importantes para as 
empresas. Tem contribuído, ainda, para um ambiente empresarial 
melhor, sustentado e sustentável, ajudando a conjugar estratégias 
de negócio e objetivos tendo em vista o aumento dos resultados das 
empresas da região.

PT

A AECA - Associação Empresarial de Cambra e Arouca tem um papel 
de relevo, sendo interlocutor privilegiado dos empresários junto das 
várias instituições e parceiros, na discussão de assuntos relevantes 
para a resolução dos vários problemas do tecido empresarial, no 
âmbito das dinâmicas de desenvolvimento regional. 

Fundada em 1991, foi-se afirmando como associação multissectorial 
de âmbito concelhio, com atuação em Arouca e Vale de Cambra, tendo 
por missão estudar e defender os interesses relativos a Comércio, 
Indústria e Serviços, no sentido de promover e praticar tudo quanto 
possa e deva contribuir para o seu progresso técnico, económico e 
ou social.

PT

THE AECA 
CAMBRA E AROUCA
BUSINESS
ASSOCIATION

The AECA – Cambra e Arouca Business Association has a prominent 
role, being a privileged interlocutor of entrepreneurs with the various 
institutions and partners, in the discussion of issues relevant to the 
resolution of the various problems of the business fabric, within the 
dynamics of regional development. 

Founded in 1991, it has established itself as a multisectoral council 
association, with operations in Arouca and Vale de Cambra, whose 
mission is to study and defend the interests related to Trade, Industry 
and Services, in order to promote and practice everything that can and 
should contribute to its technical progress, economic and or social.

EN
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Carlos Brandão
Presidente da AECA

Arouca e Vale de Cambra possuem, uma forte vocação empresarial 
sendo uma região  industrializada  e com forte  vocação exportadora, 
onde coabitam marcas consolidadas em dinâmicas de geração 
de redes de parcerias colaborativas, situados em território das 
“Montanhas Mágicas”, título de riqueza patrimonial europeia, em 
termos de biodiversidade.

Vale de Cambra é um vale industrial, no qual a sua afirmação 
industrial nacional, teve origem na indústria dos laticínios, onde se 
criaram e desenvolveram empresas de grande dimensão a nível 
nacional e internacional, detendo o Concelho um grande dinamismo 
e robustez industrial nos setores da metalomecânica, embalagens, 
madeiras e automação se destacam.

Arouca está classificado como “Geoparque Mundial da UNESCO”; 
território que através do progresso e aperfeiçoamento, tem apostado 
na capacidade empreendedora da sua indústria, destacando-se os 
sectores do calçado, têxtil, madeira, mobiliário, metalomecânica e 
automação.

A otimização dos recursos naturais de Arouca e Vale de Cambra, tais 
como as suas serras, rios, aldeias seculares e património geológico, 
monumentos, a história, lendas e tradições, artesanato, gastronomia 
e eventos culturais, são motivo de grande atração turística, alinhados 
com o desenvolvimento socioeconómico da região e à paixão das 
suas gentes, a par da originalidade e da inovação da sua capacidade 
produtiva, com uma indústria verde, responsável, sustentável e 
moderna, com soluções de referência internacional alicerçadas na 
tecnologia, valorizando e projetando a produção nacional.

O projeto “Master Export” nasce para apoiar as empresas das fileiras 
do Habitat e Metalomecânica na sua orientação exportadora, enquanto 
fator aglutinador e indutor de soluções inovadoras, sustentáveis e 
com elevado impacto social.

“Arouca e Vale de Cambra forjam e edificam o futuro”.

PTPT

Arouca and Vale de Cambra have a strong entrepreneurial vocation, 
being an industrialized region with a strong export vocation, where 
consolidated brands cohabit in dynamics of generating networks 
of collaborative partnerships, located in the territory of the “Magic 
Mountains”, title of European heritage wealth , in terms of biodiversity.

 Vale de Cambra is an industrial valley, in which its national industrial 
affirmation originated in the dairy industry, where large companies 
were created and developed at a national and international level, with 
the Municipality having great dynamism and industrial strength in the 
sectors of metalworking, packaging, wood and automation stand out.

Arouca is classified as a “UNESCO World Geopark”; territory 
that, through progress and improvement, has invested in the 
entrepreneurial capacity of its industry, highlighting the sectors of 
footwear, textiles, wood, furniture, metalworking and automation.

The optimization of the natural resources of Arouca and Vale de 
Cambra, such as their mountains, rivers, secular villages and 
geological heritage, monuments, history, legends and traditions, 
handicrafts, gastronomy and cultural events, are a reason for great 
tourist attraction, aligned with the socio-economic development of 
the region and the passion of its people, along with the originality 
and innovation of its production capacity, with a green, responsible, 
sustainable and modern industry, with international reference 
solutions based on technology, valuing and designing production 
national.

The “Master Export” project was created to support companies in 
the Habitat and Metalworking sectors in their export orientation, as 
a uniting factor and inducing innovative, sustainable solutions with a 
high social impact.

 “Arouca and Vale de Cambra forge and build the future”.

EN
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Ricardo Abrantes
Presidente da AEA

Ao longo da sua secular existência, a indústria de Águeda sempre se 
pautou por estar “à frente do seu tempo”. Foi graças a Esta capacidade 
empreendedora que nunca se perdeu e hoje, Águeda possui um 
destaque e notoriedade reconhecida nacional e internacionalmente. 
São empresas que se evidenciam pelo inovação, qualidade, imagem 
corporativa e design.

A nossa região respira «sustentabilidade» e a preocupação pela 
preservação do ecossistema, dos recursos e da biodiversidade está 
bem presente na estratégia empresarial das empresas da região. 

Águeda é reconhecido essencialmente pelos seus industriais e 
comerciantes de sucesso e pela capacidade empreendedora aqui 
instalada. A região é líder nacional na indústria das bicicletas, da 
iluminação, das ferragens, entre outras, e esta constitui uma marca 
identitária que queremos dinamizar e ver crescer no futuro.

Águeda é também uma terra de belezas naturais com belíssimas 
paisagens, com património edificado, monumentos, lendas, tradições, 
artesanato, gastronomia e eventos culturais que merecem uma mais 
ampla divulgação e acompanhamento para que quem nos visita possa 
desfrutar em pleno. É por estas razões que dinamizamos o Master 
Export enquanto elemento catalisador das empresas da fileira Habitat 
& Metalomecânica para a capacitação, promoção das exportações e 
valorização internacional da produção nacional. 

O made in Portugal das fileiras Habitat e Metalomecânica tem na 
nossa região um papel primordial na oferta de produtos inovadores, 
sofisticados e sustentáveis.

Águeda é um Concelho atrativo e um destino reconhecido.

PTPT

Throughout its secular existence, the Industry in the city of Águeda 
has always been recognized by being “ahead of its time”. It was 
thanks to the entrepreneurial ability that was never lost that today 
Águeda has a national and internationally recognized prominence and 
notoriety. These are companies that stand out for their innovation, 
quality of product, corporative image and design.

Our region breaths sustainability and the concern for the preservation 
of the ecosystem, resources and biodiversity is very present in the 
business strategy of companies in the region. 

Águeda is essentially recognized for its successful industry and 
commerce and also by the entrepreneurial capacity installed here. 
This region is national leader in the industry of bicycles, lighting, 
hardware, among others and this constitutes an identity brand that 
we want to encourage and see grow in the future. 

This city is also a land of natural beauty with its landscapes, bulti 
heritage, monuments, legends, traditions, handicraft, gastronomy and 
cultural events that deserve a wider dissemination and monitoring so 
that those who visit us can fully enjoy. It is for these reasons that we 
promote Master Export as a catalyst element for companies in Habitat 
& Metalworking to improve their capacity, promote their exportation 
and their international value for national production. 

“Made in Portugal” brand for the Habitat & Metalwork sectors play 
as a key role in our region in offering innovative, sophisticated and 
sustainable products. 

Águeda is an attractive city and a recognized destination. 

EN
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www.guialmi.pt

Desde 1973. 

A Guialmi está no mercado há mais de 45 anos. Ao longo da sua 
história, a operar no segmento de mobiliário metálico para escritório, 
a Guialmi foi adquirindo e construindo as suas competências e 
também uma reputação – ao longo destes mais de 45 anos temo-nos 
esforçado para que o mercado nos reconheça como um parceiro de 
confiança. Em 2008, alargamos a nossa operação ao segmento de 
bibliotecas. Durante estes anos o Mercado tem-nos reconhecido pela 
qualidade dos projectos que temos realizado. 

Nos últimos 20 anos a Guialmi tem dado uma importância relevante 
ao design. Trabalhamos com importantes designers internacionais 
e também criamos competências internas. De modo gratificante, os 
nossos produtos têm sido galardoados com importantes prémios de 
design. 

A Guialmi é certificada de acordo com os referenciais ISO 9001, OSHAS 
18000, ISO 14000, FSC e PEFC, refletindo as nossas preocupações no 
plano da sustentabilidade.

Looking at the future!

É uma postura comportamental permanente. Faz parte do ADN da 
nossa organização – criamos produtos, fabricamo-los, promovemo-
los e distribuímo-los. Somos um grupo de pessoas envolvidas. 
O futuro não está escrito, mas compete-nos contribuir na sua 
construção.

Since 1973. 

Guialmi is in operation for more than 45 years. Through its history, 
acting on the metal office furniture segment, Guialmi has been 
acquiring and building competencies and a positive reputation – over 
this period, we have committed our efforts to be recognised as a 
reliable business partner. In 2008, we have extended our operations 
to the libraries’ segment. Since then, the quality of our projects has 
been recognised by the market. 

Over the last 20 years Guialmi has been strongly dedicated to design. 
We work with some of the best international designers, while growing 
internal competencies in this space. Consequently, and gratifyingly, 
our products have been awarded with important design awards. 

Guialmi is certified by ISO 9001, ISO 14000, OSHAS 18000, FSC and 
PEFC, reflecting our concerns with a sustainable future.

Looking at the future! 

It is an eternal behavioural approach. It is in our organisation’s DNA 
– we design, build, promote and distribute office furniture. We are 
a group of committed people. The future is not written, but it is our 
duty to take part on its creation.

PT EN

HABITAT MOBILIÁRIO HABITAT FURNITURE HABITAT MOBILIÁRIO HABITAT FURNITURE

http://www.guialmi.pt
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O GRUPO EXPORLUX é um dos líderes Nacionais no sector da Iluminação 

Técnica Interior, Exterior e Pública. Fundada em 1987, a EXPORLUX tem 

a sua indústria localizada em Águeda, goza de um forte reconhecimento 

no que toca à criatividade, flexibilidade e qualidade do produto.

Sempre na procura de tecnologia de excelência no funcionamento e 

rendimento dos produtos, a sua filosofia é baseada no desenvolvimento 

de sistemas que minimizem o consumo energético com utilização 

responsável e racional dos recursos, apoiada por uma política 

responsável de reciclagem e pelo processo contínuo de investimento 

em I+D. No coração da empresa, a EXPORLUX possui um avançado 

centro de investigação e desenvolvimento nas áreas de ótica, eletrónica 

e fontes luminosas. Este centro desenvolve e realiza todos os estudos 

necessários para o desenvolvimento e industrialização dos produtos, 

garantindo desta forma, os melhores resultados.

A EXPORLUX está presente em vários mercados Europeus, Africanos e 

do Médio Oriente, desenvolvendo soluções para obras de grande relevo 

no mundo da arquitectura.

A EXPORLUX está aditada a um forte reconhecimento no que toca 

à criatividade, flexibilidade e qualidade. A procura de tecnologia de 

excelência no funcionamento e no rendimento dos produtos, é o factor 

chave para o êxito da empresa. As frentes de investigação da EXPORLUX 

incluem todos os componentes dos sistemas de iluminação:

- Fontes luminosas inovadoras

- Uso de materiais sustentáveis

- Sistemas de Controlo de Qualidade

A EXPORLUX possui um avançado Centro de laboratórios de investigação 

e desenvolvimento, com divisões de ótica, electrónica, materiais e fontes 

luminosas. Este centro desenvolve e realiza todos os estudos necessários 

para preparar a industrialização dos produtos, garantindo desta forma 

os melhores resultados no que respeita à qualidade e cumprimento de 

normas internacionais.

A filosofia da EXPORLUX baseia-se no desenvolvimento de sistemas que 

minimizem o consumo energético, na utilização responsável e racional 

dos recursos, evitando o uso de energias não renováveis, numa política 

responsável de reciclagem e num processo contínuo de investimento em 

I+D.

Outras empresas do GRUPO:

- RAMALHOS

- SAB

- SONERES

- RAMALHOS BRASIL

- LIGHTDESIGN+EXPORLUX BRASIL

- SONERES BRASIL

The EXPORLUX GROUP is one of the Portuguese leaders in the 
Industrial, Interior, Exterior and Public Technical Lighting sector. 
Founded in 1987, Exporlux has its industry located in Águeda, 
(Europe West South Coast), enjoys from a strong recognition in 
Design, flexibility and product quality.
Always searching for technology excellence in the operation 
and performance of its products, its philosophy is based on the 
development of systems that minimize energy consumption with 
responsible and rational use of resources, supported by a responsible 
recycling policy and by the continuous investment process in R & 
D. At the company core, EXPORLUX has an advanced research 
and development center specialized in optics, electronics and light 
source areas. This center develops and carries out all the necessary 
studies for the development and industrialization of products, thus 
guaranteeing the best possible results.

EXPORLUX is present in several European, African and Middle 
East markets, developing solutions for major building works and 
constructions in the world of architecture.

EXPORLUX enjoys a strong recognition in terms of creativity, flexibility 
and quality. The pursuit of technology excellence in the operation and 
performance of products is the key factor for EXPORLUX success. 
EXPORLUX’s specialized research areas include all lighting system 
components:
- Innovative light sources
- Use of sustainable materials
- Quality Control Systems

EXPORLUX has an advanced Research and Development Laboratory 
Center, with its optic, electronic, material and light source divisions. 
This Center develops and carries out all the necessary studies to 
prepare the industrialization of the products, thus guaranteeing 
the best quality and compliance results and in compliance with the 
international standards.

EXPORLUX’s philosophy is based on the development of systems that 
minimize energy consumption, that are responsible and also rational 
in the use of resources, avoiding the use of non-renewable energies, 
in a responsible recycling policy and in a continuous investment 
process in R & D.
Other EXPORLUX GROUP companies:
- RAMALHOS
- SAB
- SONERES
- RAMALHOS BRASIL
- LIGHTDESIGN+EXPORLUX BRASIL
- SONERES BRASIL

www.exporlux.pt

HABITAT ILUMINAÇÃO HABITAT LIGHTING HABITAT ILUMINAÇÃO HABITAT LIGHTING

ENPT

Imagem gentilmente cedida pelo MUDE - Museu do Design e da Moda. ©MUDE/Luísa Ferreira_2020

http://www.exporlux.pt
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www.atz.pt

A ATZ™ foi fundada em 1990 e está localizada em Águeda. 

Dedicada ao fabrico de ferragens para portas, assim como 
acessórios de banho, conta com cerca de 80 colaboradores e está 
também equipada com maquinaria capaz de adaptar a produção 
às necessidades de cada cliente. Desde o primeiro dia aos dias de 
hoje que os seus produtos são conhecidos pela sua alta qualidade, 
durabilidade e beleza.

Convidamo-lo a descobrir mais sobre a ATZ e a vasta gama de produtos 
visitando o site. Pode também consultar e fazer download dos 
catálogos. Dentro dos vários serviços, oferecem diferentes tipos de 
acabamentos, tais como:

- Satinado ou polido inox inoxidável;
- Combinação de latão cromado e inox inoxidável satinado;
- Latão polido brilhante e níquel satinado.

Dedicated to the manufacture of hardware for doors and bathroom 
accessories (with about 80 workers), situated in Águeda (center 
north of Portugal) there is a company called ATZ which is equipped 
with machinery capable of adapting the production with the needs 
of your partners/clients and also the market (fabricating products 
that are not in the catalogue, according with the clients desire).  
They have been been in the market since 1990 and from the first day 
to nowadays all products are known for their quality, durability and 
beauty. All are produced in stainless steel.

We invite you to discover more about ATZ and the wide range of 
products by visiting the website. You can also consult and download 
all catalogues. Among all services provided, ATZ also have the 
possibility to do the following finishes:

- Satin or bright stainless steel;
- Combination of chrome plated brass and satin stainless steel;
- Bright polished brass and satin nickel;

PT EN

HABITAT FERRAGENS HABITAT HARDWARE HABITAT FERRAGENS HABITAT HARDWARE

http://www.atz.pt
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The Art of Storytiling
Histórias que revestem o Mundo

Constituída em 1977, a Revigrés é uma empresa especializada 
na produção de soluções de cerâmica, que reveste o mundo com 
histórias, inspiração e arte, há mais de 40 anos.

Presente em mais de 50 países, mantém uma relação de estreita 
parceria e colaboração com os profissionais no mercado nacional e 
internacional, sendo frequentemente selecionada para se associar 
a obras de grande impacto, para a realização de projetos especiais, 
personalizados e exclusivos.

Destacamos a obra da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, 
para a qual a Revigrés tem vindo a desenvolver, em exclusivo, cores 
da Coleção Cromática, uma das coleções em grés porcelânico mais 
completas, a nível mundial.

A Revigrés é a única empresa portuguesa no setor cerâmico com 
a quádrupla certificação dos seus sistemas de gestão integrados, 
nos seguintes referenciais: Qualidade; Ambiente; Responsabilidade 
Social; Investigação, Desenvolvimento e Inovação.

A aposta no design e inovação tem merecido o reconhecimento 
do mercado nacional e internacional com a atribuição de várias 
distinções: German Design Award 2017, iF Design Award 2016, Red 
Dot Design Award 2015, Good Design Award 2015 e A’ Design Award 
Gold 2014.

Founded in 1977, Revigrés is a Portuguese company specialized in 
the production of ceramic wall and floor tiles; it has covered the 
world with stories, inspiration and art for more than 40 years.

Revigrés is present in 50 countries collaborating closely and in 
partnership with professionals in the domestic and international 
markets and is often chosen to participate in major works with 
unique projects.

We highlight the Sagrada Familia Basilica in Barcelona for which 
Revigrés has been developing exclusive colours of the Chromatic 
Collection, one of the most complete full-body porcelain tile 
collections in the world.

Revigrés is the only Portuguese company in the ceramic sector with 
a four-time certification of its integrated management systems, in 
the following references: Quality; Environment; Social Accountability; 
Research; Development and Innovation.

Betting on design and innovation has earned Revigrés international 
recognition, having been awarded some of the most prestigious 
international design prizes, namely: German Design Award 2017, iF 
Design Award 2016, Red Dot Design Award 2015, Good Design Award 
2015 and A’ Design Award Gold 2014.

www.revigres.pt

HABITAT COATINGS AND FLOORS CERAMICS HABITAT REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS CERÂMICOS HABITAT COATINGS AND FLOORS CERAMICS
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www.rodi.pt

Com mais de 65 anos de atividade, a RODI é uma empresa de 
referência em duas áreas de negócio distintas, exportando os seus 
produtos para 80 países nos 5 continentes. 

Somos líderes europeus no fabrico de aros e rodas de bicicleta em 
alumínio e uma referência mundial na produção de lava-louças em 
aço inoxidável, tendo já arrecadado vários prémios internacionais.

With over 65 years of activity, RODI is a reference company in two 
different business areas, exporting its products to 80 countries on 5 
continents. 

We are European leaders in the manufacture of aluminum bicycle 
rims and wheels and a world reference in the production of stainless 
steel sinks, having already won several international awards.

PT EN
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www.raio-moveis.pt

A RAIO é uma empresa fabricante de mobiliário de escritório. A 
laborar desde 1967, com sede em Águeda – Portugal, a RAIO produz 
uma vasta gama de mobiliário de escritório de elevada qualidade 
certificada.

Distinguindo-se pelo seu design e robustez, com produção 100% 
portuguesa, a Raio destaca-se no mercado pelo inovação e serviço 
personalizado ao cliente.

Com fabrico de linhas com design distintos, a RAIO oferece um 
variado leque de soluções para escritório, otimizando-as  sempre às 
necessidades de cada cliente.

Para a RAIO, a forma que se “vive” o espaço de trabalho é algo muito 
importante. A RAIO, com o seu mobiliário,  pretende proporcionar 
ao cliente as mais agradáveis experiências no seu local de trabalho.

RAIO is an office furniture manufacturer. Working since 1967, based 
in Águeda - Portugal, RAIO produces a wide range of high quality 
certified office furniture.

Distinguished by its designs  and robustness, with 100% Portuguese 
production, RAIO distinguishes itself in the market by innovation and 
personalized service to the costumer.

It stands out in the manufacture of shapes with distinct design, 
presenting many ranges of solutions, optimizing them to the needs 
of each client.

For RAIO, the way we live the workspace and its furniture is something 
precious. RAIO aims to provide its customers with the most pleasant 
workplace experiences with our furniture.

PT EN
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WE CREATE THE LIGHT OF TOMORROW
A Climar Lighting fabrica e fornece iluminação fiável, eficiente e de alta 

qualidade desde 1977. Somos especialistas na conceção e fabrico de 

soluções de iluminação arquitetural, decorativa e técnica, desenvolvidas 

para responder às necessidades de projetistas, arquitetos, armazenistas, 

empreiteiros e utilizadores finais, para a mais ampla gama de aplicações. 

A competência técnica adquirida ao longo de quatro décadas, combinada 

com a certificação ISO 9001:2015 do nosso Sistema de Gestão da 

Qualidade, permite a constante evolução da Climar Lighting com vista a 

afirmar-se como marca líder de mercado, numa busca perseverante do 

equilíbrio perfeito entre Design, Qualidade, Serviço e Competitividade. 

Orgulhamo-nos da nossa obsessiva atenção ao detalhe e excelência nos 

acabamentos, combinada com a simplicidade da instalação. Embora 

estas qualidades nos diferenciem no mercado, o nosso trabalho está em 

constante evolução e há sempre espaço para melhoria e refinamento. 

O nosso caminho é guiado pela dedicação a esta convicção – garantir o 

crescimento contínuo da Climar Lighting no serviço aos nossos clientes e 

parceiros. Esta é a nossa filosofia, a nossa paixão, o nosso compromisso.

STANDARD PRODUCT RANGE
Atualmente, produzimos uma vasta gama de produtos de alta qualidade, 

centrados no design com recurso a diversas técnicas otimizadas para os 

diferentes tipos de utilização. Os nossos produtos distinguem-se pela sua 

funcionalidade, estética e tecnologia. Fatores chave que nos permitem 

transformar e enriquecer cada espaço com a solução de iluminação ideal. 

Superamos os nossos objetivos através da combinação de tecnologia de 

ponta, design intemporal e elevada qualidade de fabricação. Fornecemos 

soluções sofisticadas, que abrangem vários setores de aplicação: 

Hotelaria, Residencial, Ensino e Cultura, Comércio e Retalho, Escritórios, 

Saúde e Bem-Estar, Infraestruturas de Transportes, entre outros. A nossa 

linha de produtos standard de soluções de iluminação está definida no 

nosso catálogo geral:

-Architectural Lighting (Suspensas, Salientes, Encastradas, Sistemas de 

Perfis, Luminárias de Parede).

-Technical Lighting (Salientes, Encastradas, Downlights, Track & Spots, 

Retail, Cleanroom, Waterproof, High-Bay, Emergency).

-Outdoor Lighting (In-Ground, Projetores, Downlights, Luminárias de 

Parede, Wallwashers, Balizadores, Colunas).

BESPOKE SOLUTIONS
Desenvolvemos soluções personalizadas de iluminação para uma 

variedade de espaços. Dedicamo-nos à execução de projetos de 

luz arrojados com base no requisito pela conceção arquitetónica. A 

idealização de um processo bespoke é sobretudo interdisciplinar e 

complexa, envolvendo diferentes profissionais da mais alta qualidade. 

Cada projeto é fabricado com base numa autenticidade e originalidade 

única, em que cada peça é uma experiência desafiante e fascinante.

WE CREATE THE LIGHT OF TOMORROW
Climar Lighting has been manufacturing and providing reliable, 
efficient and high quality lighting since 1977. We are specialists 
in the design and manufacture of architectural, decorative and 
technical lighting solutions, developed to meet the needs of 
designers, architects, stockists, contractors and end users, for the 
widest range of applications. The technical competence acquired 
over four decades, combined with the ISO 9001:2015 certification of 
our Quality Management System, allows for the constant evolution 
of Climar Lighting with a view to asserting itself as a market leader, 
in a persevering search for balance perfect between Design, Quality, 
Service and Competitiveness. We pride ourselves on our obsessive 
attention to detail and excellent finishes, combined with the 
simplicity of installation. Although these qualities set us apart in the 
market, our work is constantly evolving and there is always room for 
improvement and refinement. Our path is guided by our dedication to 
this conviction – to ensure the continuous growth of Climar Lighting 
in the service of our customers and partners. This is our philosophy, 
our passion, our commitment.

STANDARD PRODUCT RANGE
Currently, we produce a wide range of high quality products, 
centered on design using different techniques optimized for different 
types of use. Our products stand out for their functionality, aesthetics 
and technology. Key factors that allow us to transform and enrich 
each space with the ideal lighting solution. We exceed our goals 
by combining state-of-the-art technology, timeless design and high 
manufacturing quality. We provide sophisticated solutions, covering 
various application sectors: Hospitality, Residential, Education and 
Culture, Shop and Retail, Offices, Healthcare and Wellness, Transport 
Infrastructure, among others. Our standard product line of lighting 
solutions is defined in our general catalogue:
-Architectural Lighting (Suspended, Surface, Trimless, Profile 
Systems, Spotlights, Pendant Luminaires, Wall-Mounted).
-Technical Lighting (Recessed, Surface, Downlights, Track & Spots, 
Retail, Cleanroom, Waterproof, High-Bay, Emergency).
-Outdoor Lighting (In-Ground, Spotlights, Downlights, Wall-Mounted, 
Wallwashers, Bollards, Columns).

BESPOKE SOLUTIONS
We develop customized lighting solutions for a variety of spaces. We 
are dedicated to the execution of bold light projects based on the 
requirement of architectural design. The idealization of a bespoke 
process is above all interdisciplinary and complex, involving 
different professionals of the highest quality. Each project is crafted 
based on a unique authenticity and originality, where each piece is a 
challenging and fascinating experience.

www.climar.pt
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www.tupai.pt
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A TUPAI, fundada em 1976, é uma empresa que opera na área da 
metalomecânica ligeira, adotando como princípios orientadores 
a Confiança nas relações com os seus parceiros, o Rigor nos 
compromissos assumidos e o Respeito pelas normas legais e 
ambientais.

Ao longo de 45 anos, foi alargando a sus presença geográfica em 
Portugal e em dezenas de países espalhados pelos cinco continentes, 
operando em dois segmentos de negocio distintos, os produtos 
standard do seu catálogo (ferragens para a construção civil) e 
produtos OEM (sob especificação do cliente).

Como indústria transformadora que é, a TUPAI obtém os seus 
produtos a partir de 3 matérias-primas base, o latão, o zamac e 
o inox, desenvolvendo os seus processos produtivos de forma 
integrada, desde a forjagem de latão, injeção de latão e zamac, corte 
a frio e laser, passando por apurada tecnologia no polimento de 
superfícies, com processo robotizados, combinados com processos 
manuais, assegurando standards de elevada qualidade com recurso 
a exigentes processos galvânicos, que lhe permitem oferecer um 
vasto leque de cores e acabamentos em numero superior a 140.

A TUPAI posiciona-se hoje como uma marca de referência junto de 
arquitetos, projetistas, distribuidores, instaladores e consumidores 
finais.

PRODUTOS
- Puxadores
- Fechaduras
- Dobradiças
- Ferragens para fenólicos
- Acessórios de habitação e de banho

TUPAI, established in 1976 is a company that operates in the 
metalworking sector, adopting as guiding lines the Reliability in the 
relationship with its partners, Rigor in the commitments and Respect 
for the legal and environmental norms.

In 45 years It has extended its presence in Portugal and in several 
countries around the world, operating in two different business 
segments, the standard products of its catalogue (hardware for 
building construction) and OEM products (according to customer 
specification).

As a manufacturing industry, TUPAI gets its products from 3 raw 
materials, brass, zamak and stainless, developing its productive 
processes (in an integrated way), from the brass forging, brass 
and zamak injection to the cold and laser cut, subjected to high 
technology in the surfaces polishing, with robotic processes, 
combined with manual processes, assuring high quality standards 
by using rigorous galvanic processes, which enable to provide more 
than 140 finishings.

TUPAI is now a reference brand together the architects, designers, 
distributors, installers and final consumers.

PRODUCTS
- Handles
- Locks
- Hinges
- Modular systems
- Housing and bath acessories

5S LINE

ANTI-ALLERGIC NICKEL FREE

PVD PHYSICAL VAPOR DEPOSITION

5S TEXTURE

http://www.tupai.pt
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www.manfercan.com

www.vivacor.pt

A Manfercan – Manuel Fernandes Canas, Lda é uma referência no 
mercado nacional da decoração de interiores, com uma forte aposta 
na produção e comercialização de sistemas de cortinados, como 
calhas, varões e acessórios e estores interiores.

Em 2020, adquire a marca Vivacor, dedicada à produção de 
acessórios, espelhos e móveis para casa de banho. Apostando, à 
semelhança da marca Manfercan, no desenvolvimento e produção 
de soluções com qualidade, design e personalizadas, à medida dos 
projetos dos seus clientes.

Com mais de 50 anos de história, a Manfercan orgulha-se de 
manter uma relação de grande proximidade e confiança com os 
seus clientes e fornecedores através da sua postura de seriedade e 
profissionalismo aliada à qualidade dos seus produtos e serviços e 
capacidade de inovação.

Manfercan – Manuel Fernandes Canas, Lda is a reference in the 
portuguese interior decoration market, with a strong commitment 
to the production and commercialization of curtain systems, such as 
rails, rods and accessories and interior blinds.

In 2020, it acquires the Vivacor brand, dedicated to the production 
of bathroom accessories, mirrors and furniture. Focusing, like 
Manfercan, in the development and production of solutions with 
quality, design and customized, tailored to the projects of its 
customers.

With more than 50 years of history, Manfercan is proud to maintain 
a close and reliable relationship with its customers and suppliers 
through its posture of seriousness and professionalism combined 
with the quality of its products and services and innovation capacity.
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Localizada na cidade de Águeda, na região centro de Portugal, a 
Ferreira & Companhia, Lda é uma empresa familiar, fundada em 
1979, que que tem desde sempre orientado a sua estratégia segundo 
vetores fundamentais como a excelência e a qualidade.

Atualmente a empresa opera nas seguintes áreas de negócio: 

- Produção de projetos em private label e desenvolvimento de mobi-
liário, sob a insignia Ferreira e Companhia
- Desenvolvimento e produção de mobiliário de escritório, através 
da marca Fercia
- Conceção e venda online de elementos de decoração de interiores, 
com a marca Just4Home.

Located in the city of Águeda, in the central region of Portugal, 
Ferreira & Companhia, Lda is a family business, founded in 1979, 
which has always guided its strategy according to fundamental 
vectors such as excellence and quality.

The company currently operates in the following business areas: 

- Production of private label projects and furniture development, 
under the name Ferreira e Companhia
- Development and production of office furniture, through the Fercia 
brand
- Design and online sale of interior decoration elements, with the 
Just4Home brand.

www.fercia.pt WWW.FERREIRAECIA.PT
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www.batista-gomes.pt

A BATISTA GOMES desenvolve a sua actividade desde 1991, 
afirmando-se como uma das empresas de referência no seu sector 
de actividade. Especialistas em ferragens, disponibilizamos uma 
vasta gama de produtos para construção e mobiliário. 

A colaboração e parcerias, que ao longo dos anos temos mantido 
com os diversos agentes do sector, tem-nos permitido uma constante 
oferta de novas soluções, na funcionalidade, no design e na utilização 
de novos materiais.

Para podermos garantir uma qualidade superior nos nossos produtos 
e serviços, temos implementado um Sistema de Gestão de Qualidade 
de acordo com a norma NP EN ISO 9001 - Empresa Certificada.

Uma equipa de Comerciais externos, complementada por uma 
estrutura de profissionais internos com know-how adquirido, são 
motivos para a BATISTA GOMES ser eleita a empresa parceira para 
o fornecimento de SOLUÇÕES EM FERRAGENS para os projectos e 
empreendimentos de todo o tipo de edifícios e moradias.

Batista Gomes is a hardware specialist providing a wide range of 
hardware for buildings and furniture since 1991.

The cooperation and partnerships, which we have kept over the 
years with several industry stakeholders, have allowed us to always 
provide new solutions regarding functionality, design and use of new 
materials.

To be able to guarantee a higher quality in our products and services, 
we have put in place a Quality Management System in accordance 
with the standard NP EN ISO 9001 – Certified Company.

A team of sales representatives, complemented by a structure 
of in-house professionals with acquired know-how, are reasons 
why BATISTA GOMES is elected the business partner to provide 
HARDWARE SOLUTIONS for projects of every type of building and 
housing.
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Contribuímos para o Processo de Descarbonização do Planeta, com 
o uso de tecnologia LED em 99% dos nossos produtos, e com a 
integração de sistemas de controlo das luminárias, de acordo com as 
necessidades do utilizador.

Construímos uma história que pressupõe uma rampa de crescimento 
da gama de produtos, processos e metodologias que aumentam a 
qualidade dos nossos produtos e soluções.
Na Lightenjin desafiamos a iluminação na abrangência das suas 
aplicações e funcionalidades.

We are a corporation who contributed to the Planet Decarbonization 
Process by using LED technology in 99% of our products. The 
integration of control systems that allow us to optimize the control 
of light intensity, according to the user’s needs, allows us to have 
profitable solutions for the customer.

We have built a history that presupposes a growth ramp in the range 
of products, processes and methodologies that increase the quality 
of our final products or solutions.
At Lightenjin we challenge “lighting” in the scope of its own 
applications and functionalities.

A Lightenjin dedica-se à prestação de serviços enquadrados no 
âmbito da iluminação.

Estamos sediados em Águeda e realizamos projetos luminotécnicos, 
desenvolvemos produtos e sistemas de iluminação, temos produção 
nacional de elevada qualidade e comercializamos os nossos produtos 
tanto no mercado nacional como internacional. 

Disponibilizamos iluminação para diferentes áreas de aplicação: 
retalho, iluminação pública, industrial, escritórios, hospitais. 
Também dispomos de soluções para inativação de vírus e bactérias, 
adaptação da energia à medida das necessidades das hortícolas 
e adaptamos a iluminação às condições de saúde biológica do ser 
humano.

LIGHTENJIN is a manufacturer dedicated to providing services within 
the scope of Lighting Solutions.

Our headquartered is in Águeda – Portugal and we are present in 
several foreign markets as well. We carry out lighting projects, 
develop lighting products and systems and have high quality 
production. 

We provide lighting for different areas of application: retail, public 
lighting, industrial, offices, hospitals. We also have solutions for 
inactivating viruses and bacteria, adapting energy to the needs of 
horticulture and adapting the lighting to human biological health 
conditions.

www.lightenjin.pt
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Somos uma pequena empresa com quase 50 anos de história. Temos 
o saber acumulado das pessoas e do tempo. Dedicamos a nossa 
experiência, à execução de modelos de autor. Além de um conjunto 
vasto de modelos de catálogo de inspiração variada. Manipulamos 
nas nossas instalações, estofo, metal e madeiras no fabrico de 
mobiliário para os setores da restauração, hotelaria, escolar e 
coletividades. Temos parcerias que nos permitem ir além da nossa 
capacidade. Representamos a Reyma. Especialista de equipamento 
de interior e de exterior para hotelaria de grande qualidade. Temos 
como objetivo fazer melhor, acrescer valor aos nossos clientes e a 
todos os que dispõem dos nossos produtos. Tentamos, todos os dias, 
reduzir o desperdício e o impacto no ambiente. Enjoy Life! 
Decotelife é uma marca registada da Bilharmóveis.

We are a small company with nearly 50 years of history. We have 
the accumulated knowledge of people and time. We dedicate our 
experience to the execution of author models. In addition to a vast 
array of catalog models of varied inspiration. In our facilities, we 
handle upholstery, metal and wood in the manufacture of furniture 
for the catering, hotel, school and community sectors. We have 
partnerships that allow us to go beyond our capacity. We represent 
Reyma. Specialist in indoor and outdoor equipment for high-quality 
hotels. We aim to do better, add value to our customers and everyone 
who has our products. We try, every day, to reduce waste and the 
impact on the environment. Enjoy Life!
Decotelife is a registered trademark of Bilharmóveis.

www.bilharmoveis.pt
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facebook

Estofos Costa & Pinho há vários anos que garante um excelente 
serviço de estofagem, essencialmente camas, sofás e afins.

Wood4Life Lda, com larga experiência na indústria das madeiras 
e derivados, produz todo o tipo de estruturas e componentes, 
direcionados para o mobiliário.

Daí que a Parceria Estofos Costa & Pinho – Wood4Life seja uma 
aposta de sucesso cada vez mais consolidada e direcionada para os 
mercados internacionais.

Estofos Costa & Pinho has been providing an excellent upholstery 
service for several years, essentially beds, sofas and the like.

Wood4Life Lda, with extensive experience in the wood and wood 
products industry, produces all types of structures and components 
for furniture.

Hence, the Estofos Costa & Pinho – Wood4Life Partnership is a 
successful bet that is increasingly consolidated and directed towards 
international markets.

PT EN
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A 3DM é especializada em mobiliário e acessórios metálicos.
Estamos inseridos no Grupo Epalfer, daí possuirmos know-how e 
avançados recursos tecnológicos, o que nos permite aliar o design à 
qualidade garantindo sustentabilidade.

Apresentamos diversidade de produtos e serviços com componentes 
ecológicos, como a cortiça, e materiais duradouros e resistentes 
como o metal. Trabalhamos também com acabamentos como a 
madeira e o acrílico.

Os nossos produtos vão desde pequenos números de porta a uma 
garrafeira de parede com muita capacidade, ou desde produtos de 
segurança a outros de jardim. Desenvolvemos garrafeiras de parede 
com várias capacidades, prateleiras, identificadores numéricos e 
sinaléticos, suportes de mangueira, suportes para guarda-chuva, 
cinzeiros, dispensadores. As nossas cores standard são o inox polido, 
inox escovado, branco mate, o preto mate, cinza granitado e o corten. 

Desenvolvemos também soluções à medida, tendo como base o 
metal! Cada produto pode ser personalizado tornando as peças 
únicas e distintas.

3DM is specialized in furniture and metallic accessories.
We are part of the Epalfer Group, so we have know-how and advanced 
technological resources, which allows us to combine design and 
quality, ensuring sustainability.

We present a diversity of products and services with ecological 
components, such as cork, and durable and resistant materials such 
as metal. We also work with finishes such as wood and acrylic.

Our products range from small door numbers to a wall-mounted 
wine cellar with a large capacity, or from security products to 
garden products. We develop wall-mounted bottle racks with 
various capacities, shelves, number and sign identifiers, hose racks, 
umbrella stands, ashtrays, dispensers, etc.  Our standard colours are 
polished stainless steel, brushed stainless steel, matt white, matt 
black, granite grey and corten.

We also develop customised solutions, based on metal! Each product 
can be customised to make unique and distinctive pieces.

PT EN
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www.italbox.pt

IMAGINE, ACREDITE, 
NÓS PRODUZIMOS! 

Fundada em 1999, a ITALBOX dedica-se ao desenvolvimento de 
produtos e soluções para banho e duche que respondem às exigências 
e competitividade do mercado global, mas é da heterogeneidade que 
a sua identidade deve sobressair.

Pautamo-nos por atender às suas necessidades, com serviços 
personalizados e soluções à medida para cabines de duche, 
resguardos de banheira, painéis, acabamentos, mobiliário e espelhos.
Elaboramos projetos de design em 3D e esquiços em coordenação 
com uma equipa de arquitetos e engenheiros qualificados. 
Acompanhamos as obras e procedemos à retificação de dimensões.

Para nós o particular também é essencial.

IMAGINE, BELIEVE,
WE PRODUCE! 

Founded in 1999, ITALBOX is dedicated to the development of 
products and solutions for bath and shower that respond to the 
demands and competitiveness of the global market, but it is from the 
heterogeneity that its identity must stand out.

We strive to meet your needs, with personalized services and tailor-
made solutions for shower cabins, bath guards, panels, finishes, 
furniture and mirrors.
We prepare 3D design projects and sketches in coordination with a 
team of qualified architects and engineers. We monitor the works 
and proceed with the rectification of dimensions.

For us the particular is also essential.
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Fundada em 1908, a Almas Design é uma empresa que combina 
mais de 100 anos de tradição com a mais recente tecnologia de 
fabricação e design moderno, produzindo milhares de potes todos 
os dias e exportando para todo o mundo. Os produtos são projetados 
por designers internacionais premiados, conferindo à empresa uma 
imagem e características únicas.
Em 2003, a Almas iniciou uma colaboração de sucesso com 
a mundialmente famosa companhia de design Studio Levien;  
Robin Levien é um dos designers de produto mais consistente e 
conceituado dos últimos 20 anos.

Founded in 1908, Almas Design is a company that combines more 
than 100 years of tradition with the latest technology of modern 
manufacturing and design, producing thousands of pots every day 
and exporting worldwide. The products are designed by award-
winning international designers, giving the company a unique image 
and characteristics.
In 2003 Almas began a successful collaboration with world famous 
London-based design company Studio Levien; Robin Levien RDI is 
one of Britain’s most consistently successful product designers of 
the last twenty years.

www.almas-design.com
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www.julcar.eu

1980 – Inicia a atividade como fabricante de mobiliário e soluções 
integradas. Numa clara aproximação e complementaridade à 
arquitetura e ao design, evolui da simples produção de mobiliário 
para uma perspetiva de soluções globais.  O entendimento que 
a função do mobiliário é responder a requisitos organizacionais, 
obriga-a ao permanente desenvolvimento de soluções visando o 
cliente e a sua plena satisfação.

A conjugação de know-how, investigação e desenvolvimento, 
sustentados num desenho depurado constituem o fio condutor de 
aproximação e fidelização de clientes.

2020 – O início da nova realidade. Alterações recentes a que chamam 
confinamento organizado. O reinventar da comunicação, despoletando 
vivências esquecidas e criatividade, moldam novas formas de estar. 
De repente tudo se altera – falta-nos o que não foi atempadamente 
pensado – cria-se a urgência – somos postos à prova – que fazer? 
Tudo – regressar à origem do pensamento – pensar a simplicidade 
de um futuro que se pretende tranquilo.

A Julcar responde com soluções integradas que assumem 
criatividade, funcionalidade, versatilidade, adaptadas a necessidades 
e realidades específicas

As imagens apresentadas referem-se ao programa Burgo, desenhado 
para a Julcar pelo arqt Eduardo Souto de Moura.

1980 - Julcar starts the activity as a manufacturer of furniture and 
integrated solutions. In a clear approach and complementarity to 
architecture and design, evolves from the simple furniture production 
to a perspective of global solutions. The understanding that the 
function of furniture is to respond to organizational requirements, 
imposes the permanent development of solutions aimed at the 
customer and their full satisfaction.

2020 – The new reality. Recent changes that are called organized 
confinement. The reinventing of communication, triggering forgotten 
experiences and creativity, shape new ways of being. Suddenly 
everything changes – we lack what wasn’t thought out in time – we 
are put to the test – what to do? Everything – going back to the origin 
of thought – thinking about the simplicity of a future that is intended 
to be peaceful.

Julcar responds with integrated solutions that assume creativity, 
functionality, versatility, adapted to specific needs and realities.

The images presented refer to the program Burgo, designed for 
Julcar by architect Eduardo Souto de Moura.
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www.utilzas.pt

Iniciou a sua atividade em Março de 1976, sendo então a sua atividade 
predominantemente orientada para a produção de acessórios 
metálicos e de lar.
Em 1989, a Utilzás aumentou significativamente a sua área fabril 
e administrativa (+2000m2), representando um marco histórico na 
estrutura da empresa.
Em 1999, e culminando um processo evolutivo, a empresa 
transformou-se em sociedade anónima com 305.000,00 Euros de 
capital.
O objeto social da Utilzás SA centra-se na fabricação de produtos 
metálicos diversos não especificados, a que corresponde o CAE 
25992, com o número de identificação de pessoa coletiva (NIPC) 
500619778.

Atualmente, a Utilzás, S.A. conta com uma área total na ordem dos 
16500m2, dos quais 8900m2 correspondem a área coberta e 7600m2 
a área descoberta envolvente à fábrica. Este espaço envolvente é 
constituído por um parque de estacionamento e por vias de acesso 
dos veículos de transporte de carga e descarga.
Nos anos em que houve a atribuição do prémio PME Excelência, a 
Utilzás recebeu esse galardão, sendo-lhe agora atribuído o prémio 
PME Líder devido a alteração nos parâmetros de exigência do IAPMEI, 
sendo que, assim que esses requisitos se encontrem preenchidos, 
ser-nos-á atribuído automaticamente o PME Excelência.

A Utilzás é uma empresa que aposta na melhoria contínua dos 
produtos e serviços prestados aos seus clientes e às outras partes 
interessadas, e foi com vista a essa melhoria contínua que a UtilzásS 
investiu na certificação da qualidade pela norma ISO 9001.

We started our activity in March 1976, being predominantly oriented 
to the production of metal products.
In 1989 Utilzás significantly increased its manufacturing and 
administrative area (+2000m2), representing a milestone in the 
company’s structure.
In 1999, and culminating an evolutionary process, the company 
became a public limited company with 305,000.00 Euros of capital.
Utilzás SA’s social object focuses on the manufacture of various non-
specified metal products, which corresponds to CAE 25992, with the 
collective person identification number (NIPC) 500619778. 

Utilzás, S.A. currently has a total area of around 16500m2, of 
which 8900m2 correspond to the covered area and 7600m2 to the 
uncovered area surrounding the factory. This surrounding area is 
made up of a parking lot and access routes for loading and unloading 
transport vehicles.
In the years that the PME Excelência prize was awarded, Utilzás 
received this award. Now it is awarded the PME Líder prize due to a 
change in IAPMEI’s requirements, and as soon as these requirements 
are met, we will automatically be awarded PME Excelência.

Utilzás is a company that bets on continuous improvement of products 
and services provided to its customers and other stakeholders, and 
it was with this in mind that Utilzás invested in quality certification 
by ISO 9001.
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www.qual.pt

A empresa iniciou atividade em 1987, a título individual, na fabricação 
de caixilharia de alumínio e ferro.

Em 1990 a designação social passou a QUAL - Indústria Metálica, Lda. 
Em 2002 foi inaugurada a unidade fabril atual e em 2003 a caixilharia 
em PVC passou a integrar o processo produtivo. 

Atualmente a empresa dedica-se à fabricação e assentamento de 
caixilharia em PVC e alumínio.

Sendo o seu principal local de atuação o centro do país, e empresa 
tem obras em todo o país e realiza exportação dos seus produtos 
para França, Moçambique e Cabo Verde.

The company began activity in 1987, individually, in the manufacture 
of aluminum and iron frames.

In 1990, the company name changed to QUAL - Indústria Metálica, 
Lda. In 2002 the current manufacturing unit was inaugurated and in 
2003 the PVC window frames became part of the production process.

Currently, the company is dedicated to the manufacture and 
installation of PVC and aluminum frames.

Its main operating location is the center of the country, and the 
company has works throughout the country and exports its products 
to France, Mozambique and Cape Verde.
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www.aguimoveis.com

A Aguimóveis é uma empresa exigente, que prima pela qualidade e 
capacidade de solucionar problemas.

Fundada em 1981, com sede em Valongo do Vouga, Águeda, 
a Aguimóveis conta com mais de 34 anos de experiência, que 
começaram pelo desenvolvimento e conceção de mobiliário, 
adquirindo assim experiência para se iniciar uma jornada de vários 
anos a fim de se integrar também no mercado de decoração de 
espaços comerciais, stands, showrooms e casas de madeira. 

A sua capacidade evolutiva de intervenção nas diversas áreas, com 
o decorrer dos anos, resultou na criação da Aguiexpo e da Aguicasa, 
de forma a poder dar uma melhor resposta às exigência de mercado, 
tornando-se referências tanto a nível nacional como internacional. 

A Aguimóveis é hoje uma empresa sólida que aposta na consolidação 
de servir com competência e qualidade os seus clientes e tem como 
objetivo promover uma melhoria contínua na qualidade dos serviços 
prestados, trabalhando assim em prol da satisfação total dos seus 
clientes e fornecedores. 

Atender com excelência, apostando fortemente em soluções 
inovadoras e de baixo custo, contribuindo para um desenvolvimento 
e execução de projetos de forma sustentável, visando a preocupação 
ambiental.

Aguimóveis is a demanding company that strives for quality and 
ability to solve problems.  

Founded in 1981, headquartered in Valongo do Vouga, Águeda, 
Aguimóveis has over 34 years of experience who started with the 
development and design of furniture, thus gaining experience to start 
a journey of several years to integrate also in the decoration market 
of commercial spaces, stands, showrooms and wooden houses. 

Its evolutionary capacity to intervene in the various areas over the 
years has resulted in the creation of Aguiexpo and Aguicasa in order 
to better respond to market demands, becoming references at both 
national and international levels. 

Aguimóveis is today a solid company that invests in the consolidation 
of serving its customers with competence and quality and aims to 
promote a continuous improvement in the quality of services, thus 
working towards the total satisfaction of its customers and suppliers. 

To serve with excellence, investing heavily in innovative and low cost 
solutions, contributing to the development and execution of projects 
in a sustainable manner, aiming the environmental concern.
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www.chatron.pt

Fundada em 1993, a Chatron existe há mais de 25 anos no mercado 
e tem ganho diversos prémios de inovação em Portugal e um pouco 
por toda a Europa.

É pioneira nas áreas da Iluminação Natural e Climatização Industrial, 
tendo desenvolvido vários produtos nas referidas áreas, dos quais 
se destacam os Tubos Solares e o Biocooler Smart.

É especialista na iluminação natural de espaços através da captação, 
transmissão e difusão da luz solar natural dentro de espaços 
domésticos e industriais.

A sustentabilidade, inovação, excelência e integridade são alguns 
dos princípios que caraterizam a nossa empresa e a tornam uma 
importante referência nas áreas em que atua.

 Founded in 1993, Chatron has been in the market for over 25 years 
and has won several innovation awards in Portugal and throughout 
Europe.

It’s a pioneer in the areas of Natural Lighting and Industrial 
Climatization, having developed several products in these areas, 
including Solar Light Tubes and the Biocooler Smart.

It specializes in natural lighting spaces through the capture, 
transmission and diffusion of natural sunlight within domestic and 
industrial spaces.

Sustainability, innovation, excellence and integrity are some of the 
principles that characterize our company and make it an important 
reference in the areas in which it operates.
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www.sdd-lda.com

Onde quer que esteja! O que quer que seja!

Na sequência da separação de duas áreas de negócio, o fabrico 
de caixas de madeira e a produção de todo o tipo de carpintarias 
por medida, nasce a empresa SDD – Soluções em Madeira, Lda., 
tornando-se desta forma uma empresa referenciada no sector do 
imobiliário.

Com uma experiência de mais de 30 anos, a SDD fabrica todo o tipo 
de carpintarias por medida, e remodelações, apresentando soluções 
à medida para diversos segmentos de mercado com elevado nível de 
exigência como a construção civil, hotelaria, banca, saúde (clínicas e 
farmácias), entre outras. 
Com um volume de negócios de cerca de 2,5 milhões de euros 
e presença internacional em cinco países, a SDD cresce com 
diversificação de produtos que ao longo dos anos foi introduzindo 
de forma a responder às necessidades do mercado. O crescimento 
da SDD deve-se também a toda a experiência e qualificação dos seus 
recursos humanos, cerca de 50 colaboradores, através da aposta e 
gestão de equipas com objetivos bem definidos, fomentando assim o 
crescimento da empresa. 

Sedeados em Arouca, as suas instalações que ocupam uma área 
coberta de quase 3500 m2 possuem uma zona produtiva equipada 
com os mais modernos equipamentos industriais o que permite 
integrarem na sua atividade o processo completo desde a preparação 
da madeira, corte, polimento, pintura, montagem e aplicação em 
obra. Graças à sua constante inovação, investimento nas instalações 
e na capacidade produtiva, conseguem fabricar e montar as 
mais diversas soluções em madeira desde cozinhas, móveis wc, 
mobiliário de escritório, além de todo o tipo de carpintarias por 
medida necessárias para construção civil como roupeiros, portas, 
apainelados, rodapés, entre outros.

Dada a sua qualidade e diversidade de produtos, a SDD tem no 
seu portfolio obras como os escritórios Hostelworld e Deloitte em 
Portugal; o condomínio turístico “White Shell” (Algarve) vencedor 
dos Prémios SIL do Imobiliário 2020, na categoria Turismo; Hotel 
H10, Palácio da Anunciada (Lisboa) premiado pelo Prémio Nacional 
do Imobiliário ao nível da habitação em 2020; os Duques de Bragança, 
Premium Apartments, galardoados também com o prémio “Melhor 
Reabilitação”.

Com a visão de ser reconhecida no setor da carpintaria pela sua 
constante inovação e qualidade do serviço prestado, a SDD tem 
como missão continuar a desenhar soluções em madeira à medida 
das necessidades dos clientes contribuindo para a valorização dos 
espaços, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente.

Wherever you are! Whatever you want to be!

Following the separation of two business areas, the manufacture of 
wooden boxes and the production of all types of bespoke carpentry, 
the company SDD – Soluções em Madeira, Lda. of real estate.

With an experience of more than 30 years, SDD manufactures 
all types of bespoke carpentry and remodeling, offering bespoke 
solutions for various market segments with a high level of demand 
such as civil construction, hotels, banking, healthcare (clinics and 
pharmacies), among others.
With a turnover of around 2.5 million euros and an international 
presence in five countries, SDD has grown with the diversification 
of products that it has introduced over the years in order to respond 
to market needs. The growth of SDD is also due to all the experience 
and qualification of its human resources, around 50 employees, 
through the commitment and management of teams with well-
defined objectives, thus fostering the company’s growth.

Based in Arouca, its facilities occupy a covered area of   almost 3500 
m2 and have a production area equipped with the most modern 
industrial equipment, which allows them to integrate the complete 
process from wood preparation, cutting, polishing, painting, 
assembly into their activity. and application on site. Thanks to their 
constant innovation, investment in facilities and production capacity, 
they are able to manufacture and assemble the most diverse wooden 
solutions from kitchens, bathroom furniture, office furniture, as well 
as all kinds of bespoke carpentry needed for civil construction such 
as wardrobes, doors, paneling, baseboards, among others.

Given its quality and diversity of products, SDD has in its portfolio 
works such as the Hostelworld and Deloitte offices in Portugal; 
the tourist condominium “White Shell” (Algarve) winner of the 
SIL 2020 Real Estate Awards, in the Tourism category; Hotel H10, 
Palácio da Anunciada (Lisbon) awarded by the National Real Estate 
Award in terms of housing in 2020; the Dukes of Bragança, Premium 
Apartments, also awarded the “Best Rehabilitation” award.

With the vision of being recognized in the carpentry sector for 
its constant innovation and quality of service, SDD’s mission is 
to continue to design wooden solutions tailored to the needs of 
customers, contributing to the enhancement of spaces, respecting 
the individual, society and the environment.
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www.mobidesign.pt

A Mobidesign – Indústria e Comércio de Mobiliário é uma empresa 
Portuguesa, sediada em Águeda, que está presente no mercado há 
mais de 20 anos e que atua na área do mobiliário e decoração de 
interiores.

Com uma área de mais 2200m², a Mobidesign coloca ao dispor 
dos seus clientes a possibilidade de ter o mobiliário à medida do 
seu espaço, dando a liberdade de escolha de diferentes materiais, 
acabamentos, tecidos e cores, de modo a que cada projeto seja o 
reflexo da personalidade de cada cliente e proporcione satisfação e 
conforto.

Dispõe, igualmente, de soluções de cortinas, tapetes, papel de 
parede, entre muitos outros artigos na área de decoração.

Mobidesign – Indústria e Comércio de Móveis is a Portuguese 
company, headquartered in Águeda, which has been present in the 
market for over 20 years and operates in the area of furniture and 
interior decoration.

With an area of over 2200m², Mobidesign makes available to its 
customers the possibility of having the furniture tailored to their 
space, giving them the freedom to choose different materials, 
finishes, fabrics and colors, so that each project is the reflection of 
each customer’s personality and provide satisfaction and comfort.

We also have solutions for curtains, rugs, wallpaper, among many 
other articles for decoration.
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www.jaben-sa.com

A Jaben foi constituída em 1979, dedicando a sua produção a 
armações metálicas. 

Em Setembro de 1985, iniciou a sua atividade da área da fabricação 
de acessórios de casa de banho e utilidades domésticas – Varões 
de duche, conjuntos de banho, acessórios de banho, cantoneiras, 
estendais, cabides, prateleiras, entre outros. Adquirida pelo sócio 
fundador José Simões dos Reis, é uma empresa familiar que passa de 
geração em geração ao longo dos anos. Inicialmente focada na venda 
dos seus artigos no mercado nacional, rapidamente se expandiu 
para o mercado externo que, após cerca de 3 anos, representava já 
70% da sua faturação. Em 1995, a abertura de uma loja e armazém 
em Luanda para venda dos artigos fabricados e outros ligados à 
construção civil, permitiu aumentar ainda mais o crescimento da 
exportação e divulgação da Jaben no mercado externo. Acabaria por 
fechar em 2005, após a instalação da crise económica em Angola. 

Para completar a gama de artigos e aumentar a oferta, foi adquirida 
uma fábrica de cabines de duche em 2003, posteriormente fusionada 
com a Jaben em 2009. No mesmo ano, a empresa mudou as suas 
instalações para um novo pavilhão com cerca de 3500 m2. Atualmente, 
contamos com cerca de 35 funcionários com um elevado nível de 
experiência, garantindo a excelência na qualidade do fabrico e serviço 
prestado aos clientes.

Jaben was founded in 1979, dedicating its production to metallic 
frames.  

In September 1985, started its activity in manufacturing bathroom 
accessories and housewares area. Acquired by founding partner 
José Simões dos Reis, it is a family business that has been passed 
down from generation to generation over the years. Initially focused 
on selling its articles on the national market, it quickly expanded to 
the foreign market, which, after about 3 years, already represented 
70% of its turnover. In 1995, the opening of a store and warehouse 
in Luanda for the sale of manufactured goods and others related to 
civil construction, allowed Jaben to increase its export growth and 
publicity on the foreign market. It would end up closing in 2005, after 
the onset of the economic crisis in Angola. 

To complete the range of items and increase the offer, a shower cabin 
factory was acquired in 2003, later merged with Jaben in 2009. In the 
same year, the company moved its facilities to a new pavilion with 
about 3500 m2. Currently, we have about 35 employees with a high 
level of experience, ensuring excellence in manufacturing quality 
and service provided to customers.
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www.moviroma.pt

A Moviroma é uma empresa líder de mercado em mobiliário para 
casa de banho. Sempre atenta às necessidades e exigências dos 
seus clientes, dispõe de diversas linhas de mobiliário capazes de 
satisfazer os gostos mais exigentes.

A Moviroma foi Fundada em 1970, tem vindo a ganhar prestígio 
no seu sector. A preocupação constante na formação dos seus 
colaboradores, aliada à qualidade do produto e ao design de 
vanguarda tem permitido à empresa desenvolver-se de forma 
sustentada e afirmar-se no mercado interno e externo. O esforço de 
contínua inovação foi já premiado com os prémios “PME PRESTÍGIO” 
e “PME EXCELÊNCIA”.

Os produtos que colocamos no mercado são pensados para 
proporcionar a máxima harmonia nos mais diversos ambientes e 
obedecem às normas de protecção do ambiente. Pensamos em si, 
quando criamos mobiliário MOVIROMA.

A Moviroma está localizada em Águeda (Raso de Paredes), um pólo 
de desenvolvimento em termos de fabricação e comércio. A sua 
localização geográfica dinamiza a estrutura comercial.

Moviroma is a market leader in bathroom furniture. Always attentive 
to the needs and demands of its customers, it has several lines of 
furniture capable of satisfying the most demanding tastes.

Moviroma was founded in 1970 and has gained prestige in its sector. 
The constant concern for training its employees, combined with 
product quality and cutting-edge design has allowed the company 
to develop sustainably and assert itself in the domestic and foreign 
market. The effort of continuous innovation has already been 
awarded the “SME PRESTÍGIO” and “SME EXCELLENCE” awards.

The products we put on the market are designed to provide 
maximum harmony in the most diverse environments and comply 
with environmental protection standards. We think of you when we 
create MOVIROMA furniture.

Moviroma is located in Águeda (Raso de Paredes), a development 
hub in terms of manufacturing and trade. Its geographic location 
streamlines the commercial structure.
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www.virgal.pt

A Virgal – Indústria de Mobiliário, Lda, divide a sua produção pela 
área do fabrico e assentamento de carpintaria e pelo fabrico de 
mobiliário em madeira.Toda a produção da empresa é efectuada por 
medida, com materiais escolhidos pelo cliente, num lote de opções 
que lhe garante qualidade e satisfação.

Na área da carpintaria, para além do assentamento, produzimos 
portas interiores e exteriores, roupeiros, escadarias, forras para 
revestimento de parede, tectos falsos e apainelados.

Na área de fabrico de mobiliário, destaca-se a produção de mobílias 
de cozinha, em folheados, termolaminados e madeira maciça, com 
aplicação de granitos nacionais, importados, silestone, corian e 
vidro, bem como, o fornecimento de electrodomésticos das mais 
prestigiadas marcas.

Virgal – Indústria de Mobiliário, Lda. divides its production into 
the area of manufacturing and laying carpentry and the area of 
producing wood furniture. All the company’s production is custom 
made, with materials chosen by the client, in a range of options which 
guarantees you quality and satisfaction.

In the carpentry area, besides laying, we produce indoor and outdoor 
doors, wardrobes, staircases, panels for wall, suspended and 
panelled ceilings panelling.

In the area of manufacturing furniture, one highlights the production 
of kitchen furniture in wood veneers, high pressure laminates 
and solid wood, with application of national and imported granite, 
silestone, corian and glass, as well as the selling of household 
appliances of the most prestigious brands.
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www.solzaima.pt
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A visão da Solzaima foi sempre a energia limpa, renovável e mais 
económica. Por essa razão, há mais de 40anos que se dedica ao 
fabrico de equipamentos e soluções de aquecimento a biomassa. 
Fruto da persistência e do apoio incondicional da sua rede de 
parceiros, é hoje líder na produção de soluções de aquecimento a 
biomassa.

A empresa equipa anualmente mais de 20.000 habitações, sinal de 
que os consumidores estão atentos às soluções mais ecológicas e 
económicas.

É o único fabricante nacional com certificação de qualidade ISO 9001 
e certificação Ambiental ISSO 14001 – porque acredita e quer dar o 
exemplo.

SUSTENTABILIDADE
A Solzaima concebe e projecta soluções e equipamentos “movidos” 
a biomassa como fonte primária de energia. Para isso, procura 
conhecer e estudar o parque florestal nacional, respondendo com 
eficiência às exigências energéticas sempre com o cuidado de 
salvaguardar a biodiversidade e riqueza natural, imprescindíveis 
para a qualidade de vida do Planeta.

ECONOMIA
O Combustível Lenha e Pellets são hoje a fonte de combustível mais 
económica para o aquecimento de uma habitação, o que permite 
pagar o investimento nos equipamentos de aquecimento a biomassa 
em muito pouco tempo.

DESIGN
A marca tem-se destacado na área do design, tendo recebido 
diversos prémios neste sector. Entre os quais, destaca-se a Tek 
Lumber, premiada com o A’Design Award e com o Guilherme Award . 
O equipamento representa um novo conceito de salamandras a lenha 
capazes de contar histórias através da sua presença. Inspirada nos 
troncos de madeira, esta salamandra confere uma atmosfera mais 
natural à sala de estar.

Solzaima’s vision has always been to provide a clean, renewable 
and more cost-effective energy. This is why it has been dedicating 
itself for more than 40 years to the manufacture of biomass 
heating equipment and solutions. As a result of the persistence and 
unconditional support from its partner network, Solzaima is today a 
leading player in the production of biomass heating solutions.

The company heats annually more than 20.000 homes, proving the 
consumer’s increasing awareness towards ecological and more 
cost-effective heating solutions. 

Solzaima is the only national player with an ISO 9001 quality 
certification and an ISO 14001 environmental certification, being a 
role model in this respect.

SUSTAINABILITY
Solzaima designs solutions and equipment “moved” by biomass as 
their primary energy source. In order to do it, the company tries 
to stay up to date with assessing the existing forest area while 
efficiently responding to energetic demands, with a constant watch 
on biodiversity and natural wealth, critical aspects to the quality of 
life in our planet.

ECONOMY
Firewood and wood pellets are today the most cost-efficient sources 
of fuel for household heating, which means that the investment in 
biomass heating equipment will pay off in very short time.

DESIGN
The brand has stood out in the design sector, having received several 
awards. Among them, we highlight Tek Lumber, awarded with the 
A’Design Award and the Guilherme Award. The stove represents a 
new concept of wood stoves capable of telling meaningful stories. 
Inspired by wood logs this stove brings a more natural atmosphere 
to the living room.
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www.aluminiosalfredoseabra.pt

Alfredo de Pinho Seabra, Sociedade Unipessoal, Lda. é uma empresa 
do sector da construção civil, experiente na fabricação de portas, 
janelas e elementos similares em metal.
Foi fundada no ano de 2000, e desde então, o seu foco tem sido a 
caixilharia em alumínio, PVC, vidros, estores, portões seccionados, 
gradeamentos e portões de rua com automatismos, destinados às 
obras particulares e públicas.
Em meados de 2013, a empesa expandiu os seus serviços para o 
mercado intracomunitário e o mercado nacional deixou de ser o 
seu mercado principal. Atualmente, exporta cerca de 70% da sua 
produção.
A empresa assume um compromisso com a Qualidade, e como tal, 
assegura o cumprimento da legislação em vigor, das normas e 
procedimentos técnicos, com vista assegurar a plena satisfação dos 
clientes e todas as partes interessadas.

Alfredo de Pinho Seabra, Sociedade Unipessoal, Lda. is a company 
in the civil construction sector, experienced in the manufacture of 
doors, windows and similar elements in metal.
It was founded in 2000, and since then, its focus has been on 
aluminum, PVC, glass, blinds, sectional gates, railings and street 
gates with automation, intended for private and public works.
In mid-2013, the company expanded its services to the intra-
community market and the domestic market was no longer its main 
market. Currently, it exports around 70% of its production.
The company is committed to Quality, and as such, ensures compliance 
with current legislation, standards and technical procedures, with a 
view to ensuring the full satisfaction of customers and all interested 
parties.
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Arougranitos, empresa de Fernando e Antero Andrade, sedeada na 
Zona Industrial da Farrapa, em Chave, Arouca, executa todo o tipo de 
trabalhos em Mármores e Granitos.

O Know-how da empresa resulta dos anos de experiência adquirida 
desde 1993, dos gerentes e do rigor e qualidade incutida nos 
trabalhos efectuados.

Temos como por objetivo manter uma boa qualidade e uma vasta 
variedade de produtos e apresentar uma boa prestação de serviços 
por forma de ir ao encontro da satisfação dos nosso clientes.

Arougranitos, a company owned by Fernando and Antero Andrade, 
based in the Farrapa Industrial Zone, in Chave, Arouca, carries out all 
kinds of work in marble and granite.

The company’s know-how results from the years of experience 
acquired since 1993, from the managers and from the rigor and 
quality instilled in the work carried out.

We aim to maintain good quality and a wide variety of products and 
provide a good service to meet our customers’ satisfaction.

www.arougranitos.com

HABITAT STONE COVERINGS HABITAT REVESTIMENTOS EM PEDRA HABITAT STONE COVERINGS
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www.marcenariagoncalves.pt

Empresa dedicada ao fabrico de componentes de carpintaria, 
roupeiros, portas, cozinhas e mobiliário em geral. 

Temos fábrica com mais de 2.000m2 onde produzimos com toda a 
qualidade e rigor, trabalhamos tanto com o público em geral bem 
como com gabinetes de arquitetura e construtores. Trabalhamos 
com exportação.

Company dedicated to the manufacture of carpentry components, 
wardrobes, doors, kitchens and furniture in general.

We have a factory with more than 2,000m2 where we produce with 
all the quality and rigor, we work with the general public as well as 
with architecture offices and builders. We work with export.
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www.euroshelves.com

ESPERE MAIS, 
FUTURO INSPIRADOR! 

A Euroshelves - Estantes Metálicas, Lda, constituída em 1998, 
rapidamente conquistou o seu segmento de mercado, em virtude 
de elevados níveis de qualidade dos seus produtos aos melhores 
preços.

A empresa dedica-se à produção e comercialização de mobiliário de 
escritório, assim como mobiliário para outras áreas institucionais, 
tais como bibliotecas, cantinas, balneários, etc.

A empresa apresenta «Linhas» versáteis, funcionais, de montagem 
fácil, prontas a satisfazer as necessidades dos seus clientes através 
de soluções económicas e de elevada qualidade, nunca desprezando 
o bom gosto estético.

EXPECT MORE,
INSPIRING FUTURE! 

Euroshelves - Estantes Metálicas, Lda, founded in 1998, quickly 
conquered its market segment, due to the high quality levels of its 
products at the best prices.

The company is dedicated to the production and sale of office 
furniture, as well as furniture for other institutional areas, such as 
libraries, canteens, changing rooms, etc.

The company presents versatile, functional, easy-to-assemble 
collections, ready to satisfy the needs of its customers through 
economical and high quality solutions, never neglecting good 
aesthetic taste.
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www.marmocaima.pt

A Marmocaima foi fundada em 1996 e é uma empresa situada 
no norte de Portugal com sede em Vale de Cambra, possui a sua 
unidade fabril com equipamentos e profissionais especializados para 
a transformação da pedra, fundamentalmente em tampos de cozinha 
e casas de banho. 

Tendo como um dos maiores objetivos a qualidade, a Marmocaima 
tem uma equipa jovem e dinâmica, que trabalha continuamente 
em busca pela perfeição e inovação. Dispõe de máquinas CNC para 
trabalhos ao mais alto nível de qualidade, que permitem maior 
produtividade, flexibilidade e rigor.

A Marmocaima investe em processos de melhoria contínua, 
empenhando-se na qualificação e formação técnica dos seus 
colaboradores, que contribuí para o crescimento pessoal e profissional 
de cada um. Esta empresa aposta na constante atualização dos 
métodos produtivos, industriais, comunicação e inovação capaz de 
responder às mais desafiantes solicitações do mercado.

Apresenta uma panóplia de materiais desde os quartzos, cerâmicas, 
superfícies ultracompactas, materiais naturais a acrílicos. Procuram 
pelo melhor material com a melhor qualidade, focados no rigor e 
na constante atualização dos processos produtivos de tampos de 
cozinhas, casas de banho, lavatórios, nichos hospitalares e muito 
mais.

Após algumas ideias e esboços, a Marmocaima, em parceria com um 
cliente e com a competência e empenho de ambas as empresas, em 
2018, desenvolveu o primeiro protótipo de um projeto inovador. Com 
a necessidade de projetar um espaço para o recobro dos animais, 
em clínicas e hospitais veterinários, foi lançada a linha VET. Inclui os 
nichos hospitalares que resultam num projeto que prima pelo seu 
design e pela inovação do material termo-moldável, garantindo o 
bem-estar dos animais e eficácia na higienização dos mesmos.

A linha MAR, oferece soluções para qualquer estilo de decoração. 
Proporciona elegância, beleza, sofisticação e modernidade. Foi 
desenvolvida com o objetivo de conseguir corresponder ao estilo e 
interesse dos clientes, projetado para casas de banho e cozinhas, 
desde lava-louças, lavatórios, banheiras, bases de duche, entre 
outros. Disponível a partir de uma ampla seleção de cores e 
materiais em acrílico, com alta tecnologia, não poroso, higiénico e 
fácil de limpar.

Marmocaima was founded in 1996 and is located in the north of 
Portugal, with its headquarters in the city of Vale de Cambra, owning 
an industry unit with equipment and specialized technicians for 
the transformation of stone into products as kitchen counters or 
bathroom fixtures.

Having quality as one of its main goals, Marmocaima has a young 
and dynamic team, working continuously in search for perfection and 
innovation. It is equipped with CNC machines that allow for works 
to be produced with the highest standards of quality, as well as 
improving productivity, flexibility, and accuracy.

Marmocaima invests processes of continuous improvement and is 
committed with the qualification and education of its collaborators, 
which in return contributes to the personal and professional growth 
of each and everyone. This company is constantly betting on updating 
its production, industrial, communication and innovation methods, so 
it can respond to the most defying market solicitations.

Its portfolio includes a large array of materials from quartz to 
different types of ceramics, ultra-compact surfaces, raw natural 
materials, or acrylics. We look for the best raw materials and focus 
on accuracy and in the constant update of our production methods 
of kitchen counters, bathroom finishes and fixtures, sinks, hospital 
niches and much more.

After some exchange of ideas and sketches, Marmocaima, partnering 
with a client and joining the proficiency and commitment of both 
companies, in 2018, developed the first prototype of an innovative 
project. With the need to design a space for the recovery of animals, 
in veterinary clinics and hospitals, the VET line was launched. It 
includes hospital niches that compose a project that excels for its 
design and innovation in the use of a thermo-malleable material, 
which guarantees the animals’ well-being and the required efficiency 
in its surface sanitation.

The MAR line offers solutions to every single decorative style, 
providing elegance, beauty, sophistication, and modernity. It was 
developed with the aim of corresponding to the clients’ style and 
interests and was designed for bathrooms and kitchens, including 
sinks, wash basins, bathtubs, shower trays, among others. It is 
available in a wide range of colours and is produced with acrylic-
based materials, using high technology, resulting in a non-porous, 
hygienic and easy to clean surface.
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www.santav.pt

A SANTAV conta com 48 anos de História. Sempre focados em 
satisfazer “clientes para a vida” de forma sustentável e inovadora.
Somos empresa certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ISO 
9001 desde 2013. Produzimos, para Portugal e exterior, o melhor 
do mobiliário metálico e acessórios para casa de banho. Os nossos 
produtos distinguem-se pelo estilo, requinte e qualidade.

Linhas de Produtos: 
- Linhas Banpiabal; Ibérico; Hotel; Dinox; Plan; Inova; Toalheiros de 
Pé, Porta piaçabas, Baldes, Barras, Papeleiras, Esponjeira, Porta 
lenços (Cleanex), Cabides, Porta rolos, Porta copos, Porta toalhas, 
Porta champô, Saboneteiras, Prateleiras, Doseadores de sabão 
líquido, Secador de mãos e Toalheiros. 
- APPD (acessórios p/ pessoas portadoras de deficiência), Barras 
fixas/rebatíveis, Assentos/Bancos, Estruturas basculantes e 
Espelhos inclináveis.
- Armários, Armários para diferentes finalidades e Farmácias, 
Serviços e equipamentos de suporte à produção.

Sustentamos o nosso trabalho numa equipa técnica de profissionais 
altamente qualificados e experientes. Dispomos de guilhotinas e 
serrotes mecânicos, prensas mecânicas e hidráulicas, quinadeiras; 
máquinas de dobragem de tubo, pintura, soldadura entre outros 
equipamentos.

SANTAV has 48 years of history. Always focused on satisfying 
“customers for life” in a sustainable and innovative way.
We are a company certified by the ISO 9001 Quality Management 
System since 2013. We produce, for Portugal and abroad, the best of 
metallic furniture and bathroom accessories. Our products stand out 
for their style, refinement and quality.

Product Lines:
- Banpiabal lines; Iberian; Hotel; Dinox; Plan; Innovates; Towel racks, 
Sink holders, Buckets, Bars, Waste Bins, Sponge Holders, Tissue 
holder (Cleanex), Hangers, Roller holder, Cup holder, Towel holder, 
Shampoo holder, Soap Dispensers, Shelves, Liquid soap dispensers, 
Hand dryer and Towel racks.
- APPD (accessories for people with disabilities), Fixed/Flip Bars, 
Seats/Benches, Tilt Frames and Tilt Mirrors
- Cabinets, Cabinets for different purposes and Pharmacies, Services 
and production support equipment

We support our work in a technical team of highly qualified and 
experienced professionals. We have mechanical guillotines and 
saws, mechanical and hydraulic presses, bending machines; tube 
bending machines, painting, welding and other equipment.
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Somos uma empresa de carpintaria, fundada em 1992 e atualmente 
estamos localizados em Arouca.

Possuímos uma vasta experiência na conceção, fabricação e 
montagem de trabalhos em madeira e outros materiais.

Realizamos trabalhos por medida, em vários tipos de madeiras, 
em carpintaria interior e exterior, tal como: cozinhas, roupeiros, 
mobiliários, portas, janelas, soalhos, tetos, coberturas, escadaria, 
estruturas, projetados de acordo com as exigências dos nossos 
clientes.

Todos os nossos trabalhos são realizados com o intuito de satisfazer 
os nossos clientes através do vasto conhecimento e experiência 
dos nossos colaboradores. Focamo-nos em alguns valores como, 
qualidade, precisão e inovação.

We are a carpentry company, founded in 1992 and currently located 
in Arouca.

We have extensive experience in designing, manufacturing and 
assembling works in wood and other materials.

We carry out bespoke work, in various types of wood, in interior and 
exterior carpentry, such as: kitchens, wardrobes, furniture, doors, 
windows, floors, ceilings, roofs, staircases, structures, designed 
according to the requirements of our customers.

All our work is carried out with the aim of satisfying our customers 
through the vast knowledge and experience of our employees.  
We focus on some values   such as quality, precision and innovation.
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www.grupomindol.com

Com sede em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, Portugal, o Grupo 
Mindol teve início em 1973, apenas com uma unidade produtiva, e 
dedica-se à produção de sistemas de descanso: colchões, bases, 
estrados e almofadas.

Depois da fundação, e ao longo dos anos, foi necessário criar novas 
áreas de produção, bem como outros produtos, para responder aos 
pedidos do mercado nacional e internacional, tendo sido formado o 
Grupo Mindol.

A linha de produtos apresenta um estilo contemporâneo, com muitas 
opções de personalização. Existem mais de 40 tecidos opcionais, para 
personalizar  bases e cabeceiras. Os modelos de bases, colchões, 
cabeceiras, estrados e almofadas  adaptam-se a diferentes estilos, 
intensidades de uso e conforto dos clientes.

Atualmente, o Grupo Mindol dispõe de um corpo técnico qualificado 
e experiente e a administração aposta no futuro, no respeito pelo 
meio ambiente, minimizando a sua pegada ecológica. Mais de 50% do 
consumo energético é proveniente de energias renováveis, em que 
tem vindo a investir.

Finalmente, o Grupo Mindol aposta na melhoria contínua, tendo em 
vista a satisfação das necessidades dos nossos clientes.

MISSÃO
Satisfação completa de todos os intervenientes: clientes, 
fornecedores e colaboradores, com a garantia de uma constante 
evolução qualitativa no desenvolvimento de artigos de descanso, 
tornando o Grupo Mindol uma referência a nível europeu, na área 
dos sistemas de descanso.

FILOSOFIA
O Grupo Mindol produz com  qualidade superior, recorrendo à 
tecnologia mais recente, às melhores matérias primas e à experiência 
e conhecimento dos seus colaboradores.

OBJETIVOS
Manter a empresa em crescimento sustentado e sustentável, 
apostando na satisfação dos clientes nacionais e internacionais.

Headquartered in Vale de Cambra, in the district of Aveiro, Portugal, 
the Mindol Group began in 1973, with only one production unit, and 
is dedicated to the production of rest systems: mattresses, bases, 
bedsteads and pillows. 

After the foundation, and over the years, it was necessary to create 
new production areas, as well as other products, to respond to the 
requests of the national and international market, having formed the 
Mindol Group. 

The product line is contemporary in style, with many customization 
options. There are over 40 optional fabrics to customize bases and 
headboards. The models of bases, mattresses, headboards, bed 
bases and pillows adapt to different styles, intensities of use and 
customer comfort. 

Currently, the Mindol Group has a qualified and experienced technical 
staff and the administration is committed to the future, respecting 
the environment, minimizing its ecological footprint. More than 50% 
of energy consumption comes from renewable energies, in which it 
has been investing. 

Finally, the Mindol Group is committed to continuous improvement, 
with a view to meeting the needs of our customers.

 MISSION 
Complete satisfaction of all stakeholders: customers, suppliers and 
employees, with the guarantee of a constant qualitative evolution in 
the development of rest items, making the Mindol Group a European 
reference in the area of   rest systems. 

PHILOSOPHY 
The Mindol Group produces with superior quality, using the latest 
technology, the best raw materials and the experience and knowledge 
of its employees. 

GOALS 
Keep the company in sustained and sustainable growth, focusing on 
national and international customer satisfaction.
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www.alcinor.pt

Desde 1995 fabricamos todo o tipo de caixilharia em alumínio, P.V.C. 
e montamos todos os tipos de estores.

Aliando a nossa vasta experiência, utilizamos as mais recentes 
tecnologias e materiais em alumínio, p.v.c. e estores, para garantir 
a total satisfação do nosso cliente em sua habitação, comércio ou 
indústria.

Since 1995 we manufacture all types of aluminum frames, P.V.C. and 
we assemble all kinds of blinds.

Combining our vast experience, we use the latest technologies and 
materials in aluminum, p.v.c. and blinds, to ensure our customer’s 
total satisfaction in their home, commerce or industry.
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A JARDINLAR é uma empresa portuguesa fundada em 1990 que, 
desde cedo, se afirmou como uma das principais empresas na 
distribuição de mobiliário para jardim, representando alguns dos 
principais fabricantes estrangeiros. 

Em 1995 iniciou a produção de cadeiras de escritório, com a marca  
JARD-OFFICE®. 

Tendo a aceitação dos seus produtos ultrapassado todas as 
expectativas, colocando-a entre os principais fabricantes do setor, a 
sua motivação assenta num constante compromisso com a qualidade 
e inovação e na sua afirmação enquanto parceira de referência 
na criação das melhores soluções para ambientes de trabalho/
escritório, hotelaria (interior e exterior) e formação.

Com o objetivo de garantir uma cada vez melhor qualidade e rapidez 
na resposta, a JARDINLAR  é uma empresa certificada desde 2003 
(ISO 9001), tendo ainda investido na produção com a inclusão de 
novos processos e instrumentos.

Em 2017, a JARDINLAR entra numa nova etapa: durante um percurso 
de 27 anos a empresa cresceu, conquistou novos mercados e a sua 
confiança e, para poder prestar aos seus clientes o melhor serviço 
possível e dar resposta à expansão da sua atividade e área de 
negócio, mudou de estrutura e de instalações.
Hoje, o seu mote é colocar a sua experiência e know-how com a 
máxima eficiência ao serviço dos seus clientes e tornar-se, cada vez 
mais, numa empresa de referência no setor.

JARDINLAR is a Portuguese company founded in 1990 that, early 
on, asserted itself as one of the main companies in the distribution 
of garden furniture, representing some of the main foreign 
manufacturers.

In 1995, it started the production of office chairs, under the  
JARD-OFFICE® brand.

With the acceptance of its products surpassing all expectations, 
placing it among the main manufacturers in the sector, its motivation 
is based on a constant commitment to quality and innovation and on 
its affirmation as a reference partner in creating the best solutions 
for work environments /office, hospitality (indoor and outdoor) and 
training.

With the purpose of guaranteeing an increasingly better quality and 
quick response, JARDINLAR has been a certified company since 2003 
(ISO 9001), having also invested in new processes and instruments, 
leading to a more efficient production.

In 2017, JARDINLAR enters a new stage: over a course of 27 years 
the company has grown, conquered new markets and its confidence, 
in order to provide its customers with the best possible services and 
respond to the expansion of its activity and business areas, changed 
its structure and facilities.
Today, its motto is to place its experience and know-how with 
maximum efficiency at the service of its customers and increasingly 
become a reference company in the sector.
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A Cerâmica da Borralheira é uma empresa situada em Águeda, 
especializada na produção de artigos cerâmicos para casa e jardim. 
Com início de atividade desde 1978, a empresa afirma-se como uma 
fabricante de diversos produtos, tais como loiça de mesa, suportes 
para velas e uma vasta gama de potes para flores, frutas e plantas.

A empresa é igualmente uma das principais produtoras europeias de 
terracota e grés, fazendo produtos de pedra de materiais locais com 
o máximo rigor e qualidade.

Cerâmica da Borralheira is a company located in Águeda, specialized 
in the production of home and garden ceramic articles. Since 
its foundation, in 1978, the company has established itself as a 
manufacturer of diverse products such as tableware, candle holders 
and a wide range of flower, fruit and plant pots. 

The mentioned company is also one of the main European producers 
of terracotta and stoneware, making stoneware products from local 
materials with the maximum rigor and quality.

www.borralheira.com
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Foi em 1988, com o curso de louseiros e técnicas tradicionais, que 
a louseira de Canelas foi reativada, sendo criada no ano seguinte 
a empresa “Ardósias Valério & Figueiredo, Lda”, empresa de fortes 
raízes familiares, que até aos dias de hoje, e em ritmo de progresso, 
se vêm afirmando no mercado Nacional e Internacional, com os seus 
produtos de ardósia natural clivada.

Ao longo dos anos este produto ganhou projeção devido à sua 
enorme qualidade quando comparado com produtos semelhantes 
extraídos noutras regiões.

Pode-se mesmo dizer que é hoje a maior indústria da freguesia, 
empregando apenas mão-de-obra local, contribuindo para a 
manutenção dos telhados tradicionais da região e oferecendo 
inovação ao nível de produtos e processos, não deixando de lado o 
cariz artesanal que a caracteriza.

It was in 1988, with a course in china makers and traditional 
techniques, that the Canelas china maker was reactivated, and the 
following year the company “Ardósias Valério & Figueiredo, Lda” was 
created, a company with strong family roots, which to this day, and 
at a pace of progress, they have been asserting themselves in the 
national and international market, with their natural cleaved slate 
products.

Over the years this product has gained prominence due to its 
enormous quality when compared to similar products extracted in 
other regions.

It can even be said that it is today the largest industry in the parish, 
employing only local labor, contributing to the maintenance of 
traditional roofs in the region and offering innovation in terms of 
products and processes, without neglecting the artisanal nature that 
characterizes it.

www.ardosiasvf.com.pt
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www.gofil-lda.com

Foi em 1945, o ano em que terminou a II Guerra Mundial, que João 
Gonçalves dos Santos fundou a GOFIL-Gonçalves e Filhos em Águeda, 
um concelho proeminentemente industrial localizado no Centro de 
Portugal.

No final dos anos 70, e para fugir à crescente concorrência nas 
ferragens, a GOFIL aplicou o seu conhecimento da arte do ferro 
na criação de uma linha original de maquinaria manual para 
engarrafamento de vinho.

O conhecimento intrínseco dos processos de produção vinícola 
permitiu criar capsuladores e arrolhadores de design funcional e 
inovador que facilitaram o processo de colocar de rolhas. 

Enquanto soluções acessíveis de excelente qualidade e fácil 
utilização, a nossa gama de engarrafamento disseminou-se pelos 
vários países produtores de vinho do todo o mundo, continuando 
hoje a ser exportada para países como França, Itália, Alemanha, 
Polónia, Suécia, Estados Unidos e Canadá, com carimbo internacional 
“Portuguese Corkers”.

Imprimimos os mesmos valores de qualidade e utilidade a todos 
os produtos que fabricamos, do engarrafamento ás ferragens e 
bricolage. Destacamos as nossas garrafeiras, uma linha de modelos 
simples com a melhor solução de otimização de espaço e capacidade 
do mercado, e ainda as nossas pernas metálicas retrateis para 
mesas e bancos, soluções que garantem utilidade e facilidade de 
armazenamento e transporte para eventos, construção ou uso 
doméstico.

Olhamos para o futuro com o mesmo sentido de inovação das 
gerações fundadoras, quando criaram produtos revolucionários 
e duráveis com vista a poupar esforço e dinheiro, valorizando a 
autossuficiência da sociedade e dos indivíduos.

It was 1945 - the year of the end of World War - when João Gonçalves 
dos Santos founded GOFIL-Gonçalves e Filhos, in Águeda, a prominent 
metal industrial council in the heart of Portugal.

In the late 70’s and to escape growing competition in the hardware 
industry, GOFIL applied its knowledge in the art of ironwork to create 
an original line of semi-industrial manual wine bottling machinery. 

An intrinsic understanding of wine making allowed GOFIL to create 
products with a functional and innovative design that facilitates 
the corking process. Being affordable easy to use solutions with 
excellent quality and functionality, GOFIL’s corkers and cappers 
spread throughout all wine-producing countries in the world.

With 80% of production destined for export, our products can be found 
in countries such as France, Italy, Germany, Poland, Sweden, the 
United States and Canada, with the international stamp “Portuguese 
Corkers”.

We print the same values   of quality and utility to all products we 
manufacture, from bottling to hardware, with highlight to our 
own a line of wine racks, simple models with the best space and 
capacity optimization solution on the market, and still our articulated 
retractable metallic table and bench legs, which guarantee utility in 
storage and transport for events, construction and domestic use.

We look to the future with the same sense of innovation as the 
founding generations, when they created revolutionary and durable 
products in order to save effort and money, valuing the self-
sufficiency of a society and its consumers.
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www.controloffice.pt

A Controloffice é uma empresa jovem fundada em 2002, procurando 
desde o início concentrar o seu investimento na área da tecnologia 
e do design, bem como numa estrutura comercial com um serviço 
inovador capaz de satisfazer as suas necessidades.

Dedicada ao fabrico de produtos de design inovador para a 
arquitectura e decoração, em que na sua produção são utilizados 
materiais de elevada durabilidade como o aço inoxidável  e segundo 
exigentes normas de qualidade e conceção.

- Design Inovador
- Qualidade na Conceção
- Produtos em Aço Inoxidável
- Fabrico Próprio 

Os nossosProdutos:
Acessórios de Banho
Drenagem Sanitária
Iluminação
Perfis

Controloffice is a young company founded in 2002, seeking from the 
beginning to focus its investment in technology and design, as well 
as a commercial structure with an innovative service able to meet 
their needs.

Dedicated to the innovative design products for architecture and 
decoration, where the Manufactured using highly durable materials 
such as stainless steel and according to high standards of quality 
and design.

- Innovative Design
- Quality in Conception
- Stainless Steel Products
- Self Manufacture 

Poducts:
Bath Accessories
Drain Systems
Lighting
Profiles
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A Fabrindex nasceu em 1988, com o objetivo de satisfazer as 
necessidades do mercado na área dos expositores para lojas e 
showrooms da indústria cerâmica.

O dinamismo da nossa equipa, permite assegurar uma resposta 
rápida, funcional e inovadora às necessidades dos nossos clientes.

Dispondo de Serviços de Design e Prototipagem, Produção e 
Montagem personalizados, realizamos projetos únicos, à medidas 
das necessidades dos nossos clientes.

Com os mais modernos métodos de produção e uma equipa de 
profissionais com elevada formação e em constante atualização, 
garantimos uma resposta completa que permite sustentar um 
percurso de liderança e constante crescimento.

Fabrindex was born in 1988, with the aim of fulfilling market needs for 
displays designed for stores and showrooms in the ceramic industry.

The dynamism of our team allows us to ensure a quick, functional, 
and innovative response to the needs of our customers.

With Design and Prototyping, Production and Custom-built Assembly 
Services, we make unique projects, tailored to the needs of our 
customers.

With the most modern production methods and a team of highly 
trained and constantly updated professionals, we guarantee 
a complete response, that has allowed us to sustain a path of 
leadership and continuous growth.
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www.avedol.pt

A Avedol dedica-se ao desenvolvimento, produção e montagem de 
equipamentos para espaços comerciais: supermercados, lojas de 
ferragens e materiais de construção, farmácias, papelarias, lojas de 
decoração e utilidades.

Os nossos produtos são constituídos por sistemas modulares, com 
um design moderno e excelente resistência, que permitem criar lojas 
funcionais e personalizadas conforme as necessidades do espaço e 
dos produtos a expor.

Complementando estes sistemas, temos disponível uma gama 
extensa de acessórios que permitem valorizar a exposição dos 
produtos, garantindo melhores resultados nas vendas: iluminação, 
preçários e sinalética de loja, organização de prateleira, ganchos.

Avedol is dedicated to the development, production and assembly 
of equipment for commercial spaces: supermarkets, hardware and 
construction material shops, pharmacies, stationery, decoration and 
utility shops.

Our products are made up of modular systems with a modern design 
and excellent resistance, which allow us to create functional and 
personalized shops according to the needs of the space and of the 
products to be exhibited.

Complementing these systems, Avedol has available an extensive 
range of accessories that allow enhancing the display of products, 
ensuring better sales results: lighting, signage and merchandising 
shop, shelf organization, hooks.
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www.inovadisplay.com

Tendo iniciado a sua actividade em 2009, a INOVADISPLAY é uma 
empresa que atua na área dos Expositores Promocionais, Soluções de 
Exposição para Pontos de Venda, Protótipos, Publicidade, Impressão 
Digital de Grande Formato, Soluçoes Publicitárias Tecnológicas, 
Merchandising e Produção à medida do cliente.

Dê forma às suas ideias, promova os seus produtos e destaque as 
suas marcas. Na INOVADISPLAY, estamos orgulhosos da experiência, 
conhecimento e criatividade notável dos nossos designers. 
Confie neles para lhe propor ideias originais, únicas e exclusivas, 
esteticamente agradáveis e realistas.

A inovação faz parte de nós! Estamos continuamente envolvidos 
em projectos únicos e exclusivos de grande responsabilidade, 
com criatividade e inovação, trabalhando em equipa e cheios de 
motivação. A satisfação do cliente e o sucesso dos seus produtos é o 
nosso orgulho e o melhor retorno que podemos ter.

Having started its activity in 2009, INOVADISPLAY is a company that 
develops and produces Promotional Displays, Point of Sale Display 
Solutions, Prototypes, Advertising, Large Format Digital Printing, 
Technological Advertising Solutions, Merchandising and Custom 
Production according to our client’s needs.

Give shape to your ideas, promote your products, and highlight your 
brands. At INOVADISPLAY, we are proud of our designers’ experience, 
knowledge, and remarkable creativity. 
Trust them to propose you original, unique, and exclusive ideas, 
aesthetically pleasing and realistic.

Innovation is part of us! We are continuously involved in unique 
and exclusive projects of great responsibility, with creativity and 
innovation, working in teams and full of motivation. Customer 
satisfaction and the success of your products is our pride and the 
best feedback we can receive.
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INOVAÇÃO, DESIGN, TECNOLOGIA, PERFORMANCE, QUALIDADE
O departamento de I&D (Investigação e Desenvolvimento) ocupa uma 
posição preponderante nas atividades do Grupo Indelague. A relação 
próxima com os nossos clientes é fundamental para acompanhar 
os últimos desenvolvimentos do mercado, o que motiva a nossa 
equipa de I&D a pesquisar novos materiais e a realizar testes cada 
vez mais rigorosos, permitindo que o Grupo Indelague garanta um 
elevado nível tecnológico e padrões de qualidade únicos. A equipa 
de I&D dedica-se à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos 
LED inovadores, através de testes (técnicos e fotométricos) no 
nosso próprio laboratório e através de parcerias com laboratórios 
independentes. No ano de 2016 realizamos pela primeira vez a 
candidatura a um prémio de design. Vencemos o prémio de prestígio 
internacional, German Design Award com a distinção Excellent 
Product Design 2017 (6th ELEMENT), 2018 (NOAH), 2020 (TALEA) e 
2021 (CONCEPT S 35).

INNOVATION, DESIGN, TECHNOLOGY, PERFORMANCE, QUALITY
The R&D (Research & Development) department occupies a 
key position among the activities of Indelague Group. The close 
relationship with our clients is fundamental to monitor and follow up 
the market trends and developments, which motivates even more our 
R&D team to search for new materials, solutions and run tests even 
more strict and accurate, allowing the Indelague Group to guarantee 
a high technological level and unique quality standards. Our R&D 
team is focused on the research and development of innovative LED 
products, through testing (thermal, photometric and functional) on 
our own laboratory and through partnerships with independent labs. 
On 2016 we have, for the first time, applied to an international design 
award and we won a prestigious international award, German Design 
Award with the Excellent Product Design in 2017 (6th ELEMENT), 
2018 (NOAH), 2020 (TALEA) and 2021 (CONCEPT S 35).

HISTÓRIA E MERCADOS
A nossa história começa em 1978, quando desenvolvemos os 
primeiros produtos de iluminação. 40 anos, permitiram-nos adquirir 
o know-how necessário para investigar, testar e produzir as nossas 
próprias luminárias e soluções de iluminação. O investimento e 
o desenvolvimento constante de novos métodos de criação de 
produtos, bem como, a inovação nos processos de produção, tornam-
nos ambiciosos e confiantes no futuro. A qualidade dos recursos 
humanos é uma das nossas prioridades, por isso continuamos 
a expandir-nos para novos mercados e a aperfeiçoar as nossas 
competências no âmbito dos serviços prestados. 
O grupo Indelague, através das marcas Indelague, Indelague España 
e Roxo Lighting no sector da Iluminação e IEA no sector dos sistemas 
de caminhos de cabos, fornece soluções de iluminação profissional 
para aplicação interior e exterior, soluções LED e sistemas de gestão 
de iluminação. Estamos presentes no mercado internacional em mais 
de 30 países, por intermédio de organizações de vendas próprias e 
parcerias mundiais, com o intuito de manter e melhorar a nossa rede 
de parceiros no setor da iluminação.

HISTORY AND INTERNATIONAL MARKETS
Our history starts in 1978, when we developed our first lighting 
products. The last 40 years, allowed us to acquire the necessary 
know-how to research, test and produce our own luminaires and 
lighting solutions. The continuous investment on Research and 
Development of new methods for product design, alongside with 
innovation on the production process, makes us ambitious and 
confident about the future. Also the competence, quality and skills 
of our human resources is one of our main priorities. We continue 
to expand into new markets and improve our expertise about the 
services that we provide.
The Indelague Group, through Indelague, Indelague España and 
Roxo Lighting brands in the lighting sector and IEA brand in cable 
trays sector, supplies solutions of professional indoor and outdoor 
lighting, LED solutions and lighting management systems. We are 
present worldwide in more than 30 countries, either through direct 
sales or strategic partnerships with professional distributors, aiming 
at maintain and improve our sales network on global lighting sector.

www.indelague.com
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www.grupohj.pt

HABITAT SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO HABITAT CONSTRUCTION SOLUTIONSHABITAT SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO HABITAT CONSTRUCTION SOLUTIONS

O Grupo HJ traduz-se numa empresa que atua na área da construção 
civil. Trata-se de uma empresa jovem, dinâmica e com um foco 
futurista e inovador no ramo da construção civil, procurando sempre 
atingir os maiores níveis de rigor e qualidade, com recurso a 
materiais ecológicos, sustentáveis e diferenciadores.

A génese deste grupo, assenta na resolução e na apresentação 
de soluções face às mais diversas patologias da construção e da 
reabilitação habitacional, onde surge a marca Isolterm. 

Em função das necessidades habitacionais da sociedade atual, 
que se prendem com a ecologia, a sustentabilidade e a rapidez de 
execução surge-nos o desafio de encontrar um sistema construtivo 
alternativo à construção tradicional que responda a estes requisitos. 
Assim sendo, após uma análise e comparação exaustiva de soluções, 
adquirimos a representação do sistema construtivo “Fixolite” para a 
região de Aveiro. Sistema este que responde a todos as solicitações 
mencionada a montante, e assim surge mais uma marca a associar 
ao grupo, a Isoconcept.

A ambição dos dois sócios fundadores do Grupo HJ, leva-os a 
lançar uma outra marca, a Isobrico, cuja finalidade se focará na 
comercialização e na disponibilização de materiais e ferramentas 
técnicas associados às mais diversas obras de construção e 
reabilitação civil.

The HJ Group is a company that operates in the area of construction. 
It is a young, dynamic company with a futuristic and innovative focus 
in the field of construction, always striving to achieve the highest 
levels of accuracy and quality, using ecological, sustainable and 
differentiating materials and technologies.

The genesis of this group is based on the resolution and presentation 
of solutions to the various pathologies of housing construction and 
rehabilitation, where the ISOLTERM brand appears.

Due to the housing needs of today’s society, which are related to 
ecology, sustainability and speed of execution, we face the challenge 
of finding an alternative building system to the traditional construction 
that meets these requirements. Therefore, after a thorough analysis 
and comparison of solutions, we acquired the representation of the 
“Fixolite” construction system for the Aveiro region. This system 
responds to all the requests mentioned upstream, and thus appears 
another brand to associate with the group, ISOCONCEPT.

The ambition of the two founding partners of the HJ Group leads 
them to launch another brand, ISOBRICO, whose purpose will focus 
on the commercialization of materials and technical tools associated 
with the most diverse construction and civil rehabilitation works.
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www.farcimar.pt

O GRUPO FARCIMAR atua desde 1989 no setor da construção. Com 
sede no concelho de Arouca, o GRUPO FARCIMAR é constituído por 
empresas altamente inovadoras e especializadas nas áreas dos pré-
fabricados e execução de obras.

A chave de sucesso da FARCIMAR é em grande parte a capacidade 
de criação de novos produtos e aperfeiçoamento dos já existentes 
que colocam à disposição, em obra, todas as vantagens inerentes à 
pré-fabricação.

Aliando o conhecimento do seu corpo técnico e produtivo com os 
modernos equipamentos, a FARCIMAR dispõe de todas as condições 
para responder a qualquer necessidade imediata e específica dos 
seus clientes, resultantes das exigências dos diferentes projetos.

Assumindo estrategicamente que o crescimento futuro dependerá 
decisivamente da contínua capacidade de Inovar, a FARCIMAR criou 
em 2011 o Departamento de Inovação responsável pela coordenação 
e gestão de todas as atividades de Investigação & Desenvolvimento, 
tendo mesmo em 2014 sido admitida na Rede PME Inovação Cotec.

A implementação dos processos de Inovação na  FARCIMAR, que 
representa a visão de gerar e dominar o conhecimento aplicado ao 
mundo da pré-fabricação, facilitará, através da criação de novos 
produtos e soluções, a entrada em mercados externos e a sua 
consolidação.

Possuindo um leque alargado de produtos e soluções que vai desde 
a pré-fabricação ligeira à pré-fabricação pesada a FARCIMAR vai 
aumentando a sua oferta ano após ano, dando resposta às solicitações 
do mercado, sendo hoje uma referência nas soluções para suporte de 
terras (muros), nas Box-Culvert (de pequenas e grandes dimensões), 
nas soluções de Bancadas e de Barreiras Acústicas, entre outros.

Além dos produtos atrás referidos, a  FARCIMAR  através do 
seu Departamento Técnico está devidamente qualificada para 
desenvolver os estudos necessários no sentido de apresentar a 
solução e respetivos preços para o fabrico de um novo produto “Não 
Standard” (por medida) que responda ao pretendido.

The FARCIMAR GROUP has been operating since 1989 in the 
construction sector. Headquartered in the municipality of Arouca, 
the FARCIMAR GROUP is made up of highly innovative companies 
specialized in the areas of prefabricated and construction works.

The key to FARCIMAR’s success is largely the ability to create new 
products and improve existing ones, which make available, on site, 
all the advantages inherent to prefabrication.

Combining the knowledge of its technical and productive staff with 
modern equipment, FARCIMAR has all the conditions to respond to 
any immediate and specific need of its customers, resulting from the 
demands of different projects.

Strategically assuming that future growth will depend decisively 
on the continued ability to Innovate, in 2011 FARCIMAR created the 
Innovation Department responsible for coordinating and managing 
all Research & Development activities, having even in 2014 been 
admitted to the Cotec SME Innovation Network.

The implementation of Innovation processes at FARCIMAR, which 
represents the vision of generating and mastering knowledge 
applied to the world of prefabrication, will facilitate, through the 
creation of new products and solutions, entry into foreign markets 
and their consolidation.

With a wide range of products and solutions ranging from light pre-
fabrication to heavy pre-fabrication, FARCIMAR is increasing its 
offer year after year, responding to market requests, being today 
a reference in solutions for earth support ( walls), in Box-Culvert 
(small and large), in solutions for benches and acoustic barriers, 
among others.

In addition to the aforementioned products, FARCIMAR, through its 
Technical Department, is duly qualified to carry out the necessary 
studies in order to present the solution and respective prices for the 
manufacture of a new “Non-Standard” product (made to measure) 
that meets the requirements.
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www.summary.pt

SUMMARY é um estúdio de arquitetura fundado por Samuel 
Gonçalves no Parque de Ciências e Tecnologia da Universidade do 
Porto em 2015, com enfoque na construção modular.

O trabalho desta empresa tem vindo a ser publicado e exposto 
internacionalmente, em diferentes instituições como a Bienal de 
Arquitetura de Veneza (2016) ou o Boston Society of Architects 
(2019). SUMMARY recebeu o prémio RED DOT na categoria “Habitat” 
(2017) e Samuel foi galardoado com o “40 under 40 - European 
Design Award”, integrando a lista dos 40 arquitetos emergentes 
mais promissores da Europa, de acordo com o European Centre for 
Architecture, Art, Design and Urban Studies (2018).

O atelier foi ainda selecionado como “The Emerging Architect of the 
Year 2021” pelos leitores da revista britânica Dezeen e como um dos 
20 melhores novos escritórios de arquitetura do mundo pelo Júri do 
Archdaily.

Esta empresa dedica-se ao projeto de soluções standard e 
industrializadas com o objetivo de acelerar a arquitetura. Com 
uma visão simultaneamente pragmática e experimental, o trabalho 
de SUMMARY tem-se traduzido no desenvolvimento de soluções 
de arquitetura modular, em estreita cooperação com empresas 
da indústria da pré-fabricação, de forma a otimizar os processos 
construtivos em termos de tempo e de recursos físicos.

SUMMARY is an architecture practice based in the Science and 
Technology Park of University of Porto, founded by Samuel Gonçalves 
in 2015, focused on prefabricated construction.   

SUMMARY’s work has been exhibited in several international venues 
such as the Venice Architecture Biennale (2016) or the Boston 
Society of Architects (2019). SUMMARY received the RED DOT award 
in the “Habitat” category (2017) and Samuel was selected by the 40 
under 40 - European Design Award to integrate the list containing 
the 40 most promising emerging architects and designers in Europe, 
selected by the European Centre for Architecture, Art, Design and 
Urban Studies (2018)

SUMMARY was selected as The Emerging Architect of the Year 2020 
by the readers of the British magazine Dezeen and as one of the 20 
best new practices of 2021 by Archdaily Jury.

The main focus of this studio has always been creating standard and 
industrialized solutions that aim to accelerate architecture. With 
a simultaneous pragmatic and experimental vision, the outcome 
of SUMMARY’s work has sum up in the development of different 
modular solutions, in direct partnerships with companies that use 
prefabrication, in order to optimize construction processes in terms 
of time and technical resources.
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www.brunohgomes.pt

A amplitude do atelier é vasta, vai desde remodelações à construção 
de habitações, estendendo-se a espaços empresariais, comerciais e 
de serviços.

A nossa filosofia caracteriza-se pelo prazer de desenvolver cada 
projeto à imagem de cada cliente, transformando o sonho na solução 
ideal. 

Temos um caráter inovador, dedicado e exigente que nos diferencia e 
permite uma maior proximidade ao mundo contemporâneo, dando a 
cada cliente uma resposta singular e única. 

Não pensamos em fazer o impossível, mas sim em tornar real o que 
for possível, sendo que a dedicação, a formação, o cumprimento de 
prazos, a facilidade na comunicação e a ponderação em cada projeto 
deram-nos o equilíbrio necessário para continuar a dar respostas 
sólidas num mercado cada vez mais competitivo.

We have a considerable portfolio in architecture and design, ranging 
from renovations to housing construction, extending to business, 
commercial and service spaces.

Our philosophy is characterized by the pleasure of developing each 
project according to customer’s image, turning their dream into the 
best possible solution.

We have an innovative, dedicated and demanding character that 
sets us apart and allows us to be closer to the contemporary world, 
offering each customer a singular and unique solution.

We don’t think about doing the impossible, but about turning into 
reality what can be achieved. Our passion for architecture and design 
added with dedication, training, commitment to meet the deadlines, 
ease of communication and the right balance in each project, gave us 
the necessary strength and ability to continue to give solid answers 
in an increasingly competitive market.
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Fundado em 2015 a MS|Arquitectura está vocacionado para 
a prestação de serviços nos vários domínio da Arquitectura e 
Engenharia. Com uma equipa jovem e multifacetada procuram que 
as suas obras se possam diferenciar por traços arrojados, pela 
integração no meio e cultura em que se inserem.

Founded in 2015, MS|Arquitectura is dedicated to providing services 
in the various fields of Architecture and Engineering. With a young and 
multifaceted team, they seek that their works can be distinguished 
by bold traits, by the integration in the environment and culture in 
which they are inserted.
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