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PARQUE DE CELEIRÓS
INOVOU NA GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS

O
Parque Industrial de Celeirós é um dos mais

antigos do país, tendo sido projectado no iní-

cio da década de 1970 pela então Empresa

Pública de Parques Industriais (EPPI). Pode

dizer-se que esta área de acolhimento empre-

sarial, actualmente gerida pelo Município de Braga, foi
um projecto pioneiro para a promoção e gestão de áreas
empresariais no nosso país.

Este Parque Industrial dispõe de uma área total de 68
hectares, a maior parte dos quais em Celeirós, mas tam-
bém nas freguesias de Aveleda e Vimieiro. Metade dessa
área está alocada à instalação de dezenas de empresas.

No processo de revisão do Plano Director Municipal de
Braga está previsto o alargamento deste perímetro indus-
trial para terrenos da freguesia de Aveleda.

A localização geográfica do mais antigo parque indus-
trial do concelho de Braga é uma das suas mais-valias,
atendendo à proximidade do terminal ferroviário de mer-
cadorias Tadim/Aveleda e do nó de ligação às auto-estra-
das A3 e A7. O Parque Industrial de Celeirós, que aguar-
da um plano de reabilitação geral por parte do Município
de Braga, conta com infraestruturas de suporte à activi-
dade empresarial, tais como redes de abastecimento de
água e saneamento, telecomunicações, fibra óptica, trata-
mento de espaços verdes, iluminação pública, recolha de
resíduos sólidos e tratamento de efluentes

A criação do então designado Parque Industrial Piloto
de Braga-Guimarães foi aprovada pelo Governo a 31 de
Março de 1974, tendo arrancado primeiramente a im-
plantação de Celeirós, ficando para um pouco mais tarde
a área empresarial na freguesia vimaranense de Ponte.

Um decreto-lei publicado em 1976 definia este e outros
parques industriais que a EPPI viria a criar como “áreas
de terreno devidamente organizadas e apetrechadas com
as infra-estruturas, instalações e serviços adequados à
eficaz laboração das indústrias a instalar”.

Os primeiros governos do pós-25 de Abril procuravam,
em Braga e noutros locais, “propiciar as acções de reor-
ganização e reconversão dos sectores mais em crise, e
bem assim ao reordenamento industrial do território”.

Relativamente ao Parque Industrial de Celeirós, o Go-
verno adoptaria “a modalidade de constituição de direi-

tos de superfície sobre os lotes de terreno, bem como o
arrendamento de pavilhões e outros edifícios indus-
triais”, dotando a EPPI dos instrumentos legais que lhe
permitam a realização dos contratos respectivos”.

Destes tempos de arranque de um primeiros parques in-
dustriais portugueses há ainda muito por contar, não fal-
tando quem considere que está por fazer o reconheci-
mento público de figuras que tiveram um papel decisivo
na concretização de um projecto governamental que pre-
cisou da intervenção de actores locais para ser bem suce-
dido.  

MEIO SÉCULO AO SERVIÇO DA INDÚSTRIA
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C
onheci Celeirós como uma freguesia quase to-

da rural. Na minha vida de infância assisti à
construção do Parque Industrial”. Carlos Mi-
guel Guimarães, actual presidente da União de
Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, faz

parte de uma família intimamente ligada à implantação
de um zona industrial que alterou radicalmente a sua ter-
ra natal e, em fase posterior, as vizinhas freguesias de
Aveleda e Santana de Vimieiro. Por acaso, ou talvez não,
as três freguesias onde está implantado
o Parque Industrial de Celeirós são,
desde 2013, uma única entidade admi-
nistrativa, por força da reforma do ma-
pa autárquico então operado.

O presidente da União de Freguesias
lamenta que ainda esteja por fazer a his-
tória da implantação do primeiro par-
que industrial do concelho de Braga e
um dos primeiros do país. Socorre-se,
por isso, das memórias familiares para
retratar o período de tempo que medeia
entre a solicitação feita ao seu avô,  Jo-
sé Maria da Silva, regedor de Celeirós
entre os anos de 1960 e 1974, pelo Go-
verno que, no final da década de 1970,
projectava uma nova área de localiza-
ção empresarial na região, e a transfe-
rência do Parque Industrial de Celeirós
para a posse do Município de Braga, na
década de 1980.

João Cravinho, director-geral do Pla-
neamento da Secretaria de Estado da In-
dústria no último Governo de Marcelo
Caetano, passou por Celeirós e agra-
dou-lhe esta entrada da cidade de Braga
para implantar o futuro parque indus-
trial.

“O meu avô ficou a saber desses intuitos. Também ti-
nha aqui alguns terrenos e foi incumbido, enquanto rege-
dor de contactar os outros proprietários no sentido de os
sensibilizar para vender ao Estado”, conta Carlos Guima-
rães, que recorda também o papel do seu pai, José Carlos
Guimarães, na altura funcionário da Junta Autónoma das
Estradas, que ajudou “nas conversações com os proprie-
tários e a fazer o levantamento topográfico” das parcelas
agrícolas que em breve passariam a lotes industriais.

“O meu pai foi convidado a transferir-
se da JAE para a gestão da Empresa Pú-
blica de Parques Industriais (EPPI), em
1973 ou 1974. Foi o primeiro gestor do
Parque Industrial”, refere Carlos Gui-
marães, que retém a memória de que “a
primeira fase foi quase toda ocupada lo-
go após a construção”.

O neto e filho dos dois homens que
participaram na instalação do Parque
Industrial de Celeirós recorda a insta-
ção, nesse tempo, de uma empresa de
brinquedos de madeira, outra de cinzei-
ros, uma confecção de camisas de ori-
gem alemã.  “Apareceram bastante em-
presas interessadas, todas fora de Bra-
ga”, sublinha.

“No final da década de 1970, começa-
se a pensar no alargamento do Parque
Industrial de Celeirós para a segunda
fase. O meu pai começa a tratar da com-
pra dos terrenos, mas já não participa na
execução da obra”, diz o autarca de Ce-
leirós, Aveleda e Vimieiro, desencanta-
do por não ver no Parque Industrial
qualquer referência à memória aos ho-
mens que participaram na sua viabiliza-
ção.

Projecto piloto
Parque teve 
‘irmão gémeo’
em Guimarães
A escolha da freguesia de Celeirós
para a implantação de um parque
industrial terá motivado, segundo
Carlos Guimarães, uma das mui-
tas disputas entre Braga e Guima-
rães pela concretização de investi-
mentos do Estado central.
Segundo o autarca, a escolha de
Celeirós motivou “uma guerra”
com Guimarães que reclamava o
mesmo investimento.
Por isso, diz, o parque industrial
de Ponte  “é irmão gémeo  de Ce-
leirós”. 
Com ‘guerra’ ou sem ela, o último
Governo antes do 25 de Abril de
1974, decide pela  criação Parque
Industrial Piloto de Braga-Guima-
rães.

MEMÓRIAS DO TEMPO
EM QUE DE CAMPOS SE FIZERAM FÁBRICAS

HISTÓRIA AINDA POR FAZER

PARQUES
INDUSTRIAIS

CELEIRÓS
3

correiodominho.pt 27 de Abril 2022

DR

Neste edifício funcionou a primeira gestão do Parque Industrial de Celeirós

DR

Carlos Guimarães diz que é preciso fazer a história do Parque Industrial



DR

Parque de armazenagem de gás e lubrificantes no Parque Industrial de Celeirós

COM ENERGIA 
PARA ENFRENTAR O FUTURO

GRUPO SANTOS DA CUNHA
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O
grupo empresarial Santos da Cunha tem no

Parque Industrial de Celeirós a base logística

e administrativa que garante o grosso da sua

actividade: o comércio de combustíveis e lu-

brificantes. Constituído por nove empresas,

detidas a 100% por Luís Santos da Cunha, este grupo foi

dos primeiros a instalar-se nesta área empresarial, bene-

ficiando de uma localização privilegiada junto ao nó de

acesso às auto-estradas que servem a cidade de Braga. 

“Em Celeirós concentramos os nossos negócios nas
áreas dos combustíveis e lubrificantes”, refere aquele
empresário, salientando que ali estão sediados grande
parte dos 140 funcionários das empresas Santos da Cu-
nha.

Com negócios noutras áreas, nomeadamente no comér-
cio e reparação automóvel, a estratégia do grupo Santos
da Cunha passa por manter o foco na venda de gás de bo-
tija e de lubrificantes e na gestão de 13 postos de com-
bustíveis, que deverão passar a 15 a partir de Junho pró-
ximo.

“O futuro passa por continuar a adaptar-nos e a manter
uma gestão rigorosa e conservadora”, diz-nos Luís San-
tos da Cunha, assegurando que as empresas que gere “es-
tão bem estruturadas económica e financeiramente”.

“Celeirós continuará a ser a base do grupo”, garante o
gestor que optou pela “verticalização” das várias áreas
de negócio da empresa que adquiriu a familiares e que
hoje actua, para além de Braga, em concelhos como a

Póvoa de Lanhoso, Barcelos, Esposende, Viana do Cas-
telo, Vila do Conde, Famalicão, Fafe ou Guarda.

“Combustíveis e lubrificantes são o grosso da nossa ac-
tividade, pelos números que envolve, não tanto pela ren-
tabilidade”, confessa Luís Braga da Cruz, que perspecti-
va os postos de abastecimento de combustíveis como
plataformas de prestação de serviços.

“Os postos hoje dependem cada vez menos da venda de
combustíveis líquidos”, explica-nos, exemplificando que
é nestes locais que a ‘Santos da Cunha’ vende mais gás
de garrafa, a par dos hipermercados. 

Luís Santos da Cunha antevê que a evolução dos postos
de combustíveis para plataformas de serviços vai garan-
tir a sua utilidade num futuro que será cada mais electri-

ficado.
Na análise que faz aos mais recentes desenvolvimentos

da crise energética na Europa, a gestor do grupo Santos
da Cunha considera que “todos os tipos de energia vão
ter de continuar no futuro”, porque “estar prisioneiro de
uma só fonte de energia pode não ser muito confortável
para o consumidor”.

DR

Luís Santos da Cunha gere um grupo empresarial com história 

Desde 1834
Quase dois séculos de história
O grupo Santos da Cunha, com origem em 1834, divide-se
actualmente em nove empresas certificadas que actuam em
vários concelhos do Minho e também na Guarda. Luís Santos
da Cunha vê no capital humano o segredo da longevidade
deste negócio familiar com raízes na cidade de Braga. 
“As equipas são fundamentais. O nosso coração são as pessoas”,
afirma, num reconhecimento à forma como os seus
colaboradores asseguraram o fornecimento de energia a
milhares de famílias no recente período pandémico.
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SERVIÇO PERSONALIZADO
EM QUALQUER PARTE DO MUNDO

F
Fundado em 1987, o grupo SPORMEX está
sediado no Parque Industrial de Celeirós, ocu-
pando uma posição de liderança no sector de
exposições, feiras, congressos, stands, tendas e
palcos.

As empresas do grupo empresarial bracarense ofere-
cem um serviço completo aos seus clientes, desde a con-
cepção, produção, transporte, montagem e decoração de
stands personalizados em carpintaria ou em alumínio,
bem como todo o tipo de soluções nas áreas das tendas,
palcos, estrados e estruturas temporárias, através da em-
presa GlobalTendas – Tents & Structures, empresa do
grupo. Em 17 pavilhões que ocupam uma área de 40 mil
m2, o Grupo SPORMEX aposta numa oferta integrada
de uma equipa que tem como valores a dedicação, o
compromisso e o profissionalismo, condições essenciais
para manter uma posição de destaque nesta área de ne-
gócios. O administrador Lourenço Fernandes adianta
que “uma direcção criativa e toda a tecnologia e equipa-
mento adequado” permitem desenvolver “soluções com-
pletas e específicas às necessidades de cada cliente”.

Lourenço Fernandes acrescenta a este variado leque de

soluções a arquitectura e design de interiores, nomeada-
mente na construção de lojas, escritórios e showrooms.

O administrador destaca a mais-valia de “uma organi-
zação empenhada em obter sempre a melhor performan-
ce, com um sistema de gestão da qualidade (ISO 9001)
integrado para servir cada vez melhor os clientes”.

O grupo marca presença regular nas maiores feiras pro-
fissionais e nos maiores eventos, de que são exemplo a
próxima edição do Rock’in Rio, Expofacic, Comic Com
Portugal e Web Summit. O grupo SPORMEX foi recen-
temente seleccionado para a montagem do pavilhão da
AICEP, com 2203 m2, na próxima edição da ‘Hannover
Messe’, a maior feira de negócios do Mundo.

Constituído por cinco empresas, o Grupo SPORMEX
conta com mais de 200 colaboradores e tem uma partici-
pação activa na dinâmica da cidade de Braga, seja na
montagem de eventos como a Taça CTT Final Four, o
Campeonato do Mundo de Rally, a Noite Branca ou do
Mercado Municipal Temporário de Braga, seja no apoio
ao Sporting Clube de Braga, como parceiro em muitas
iniciativas da colectividade e como patrocinador oficial
dos escalões de formação sub-15, sub-17 e sub-19.

GRUPO SPORMEX
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Da ‘Expominho’ à actualidade
“Progresso calculado” é a marca
do crescimento do grupo
“Ao longo de 35 anos, houve uma grande evoluação do grupo
SPORMEX”, constata o administrador Lourenço Fernandes, que
classifica o caminho percorrido desde finais da década de 80
como “progresso calculado”, desde a empresa inicial, a
‘Expominho’, sediada na Rua Conselho Lobato, em Braga,
passando pela instalação na 1.ª fase do Parque Industrial de
Celeirós até à expansão para a 2.ª fase.
O grupo é constituído actualmente por cinco empresas, das
quais se destacam a empresa SPORMEX – Events & Exhibitions
e a Globaltendas – Tents & Structures. 
Fora de portas, o grupo SPORMEX acompanha muitas
empresas nas principais feiras internacionais que se realizam
na Europa, facilitando a exportação dos produtos nacionais.

DR

Grupo Spormex ocupa uma área significativa no Parque Industrial de Celeirós

DR

Grupo Spormex aposta no serviço completo aos seus clientes

DR

Lourenço Fernandes: “Estamos muito ligados à cidade de Braga”
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DR

Empresa Móveis Pinto Barbosa criou marca Delicat para distinguir o seu mobiliário de cozinha

MOBILIÁRIO DESENHADO
COM DELICADEZA E CATEGORIA

F
undada em 1971, a empresa Móveis Pinto

Barbosa está instalada no Parque Industrial de

Celeirós desde 1995, ocupando um dos pavi-

lhões da segunda-fase desta área de localiza-

ção empresarial. O seu sócio-gerente, Mário

Barbosa, reconhece que a transferência para o Parque In-

dustrial possibilitou à empresa especializada em mobiliá-

rio de cozinha, casa de banho e roupeiros “dar o salto”,

passando dos seis funcionários da altura para os cerca de

40 colaboradores que tem actualmente ao serviço. “A
empresa passou a ter condições para se expandir”, reco-
nhece.

Há 18 anos, a Móveis Pinto Barbosa criou a marca
Delicat para identificar de forma mais apelativa o seu
mobiliário de cozinha, caracterizado pelo design arroja-
do e confortável.

Mário Barbosa, que herdou a empresa do pai, Manuel
Ferreira Barbosa, reconhece  que a experiência e o co-
nhecimento adquiridos ao longo de décadas justificam a
opção pela continuidade num mercado específico de mo-
biliário. O empresário admite que a opção pela especiali-
zação tem sido razão de sucesso para a afirmação da em-
presa no mercado nacional e internacional. “Neste
momento, temos 50% da produção para exportação”,
adianta Mário Barbosa, tendo a ‘Móveis Pinto Barbosa’
parcerias com vários gabinetes de arquitectura para o
fornecimento de mobiliário de qualidade média-alta. No
passado recente a empresa chegou a exportar entre 70 a
80% da sua produção, mas a dinâmica do mercado da
construção em Portugal tem provocado um equilíbrio en-
tre as vendas internas e as exportações. França, Suiça,
Bélgica e Inglaterra são os mercados preferenciais.

As perspectivas actuais da administração da empresa
são de crescimento sustentado, sobretudo para fidelizar
clientes e responder atempadamente às suas solicitações.
Com o número de encomendas a crescer, o desafio da ad-
ministração da Móveis Pinto Barbosa passa, essencial-
mente, pelo cumprimento dos prazos de entrega.

Assente na experiência adquirida ao longo de mais de
meio século, a Móveis Pinto Barbosa vai desenvolvendo
a sua actividade com atenção às tendências do mercado,
com investimento em equipamento e em mão-de-obra
cada vez mais qualificada e com recursos aos novos ma-
teriais que não só a madeira, matéria-prima essencial nos
primeiros anos da pequena carpintaria fundada no início
da década de 70. “Vamos acompanhando  o mercado”,

afirma Mário Barbosa, reconhencendo que os clientes
actuais “já sabem o que querem, porque a informação é
muito grande hoje em dia”.

A empresa tem evoluído permanentemente em termos
tecnológicos e de capital humano, mas o sócio-gerente
reconhece alguma dificuldade na contratação de mão-de-
-obra neste sector de actividade.

O parque de máquinas dispõe da mais alta tecnologia
do sector, nomeadamente CNC, estufas de lacagem e de
verniz, orladora ou máquina de corte de alumínio. Para
além de lojas de mobiliário de cozinha na Avenida S.
Lourenço, em Celeirós, e na Avenida do Brasil, em Ga-
vião, concelho de Vila Nova de Famalição, a empresa
tem agentes da marca Delicat no Reino Unido e França.

DELICAT

Meio século de evolução
Da pequena marcenaria
à certificação da qualidade
No início dos anos 70 do século passado, a empresa Móveis
Pinto Barbosa, Lda era uma pequena marcenaria onde traba-
lhavam quatro pessoas, entre as quais o seu fundador, Manuel
Ferreira Barbosa. 
Em 2017, a empresa implementou uma política de gestão de
qualidade baseada nas normas NP EN ISO 9001:2015, tendo
em perspectiva a melhoria contínua dos processos e a eficácia
global da organização. A Móveis Pinto Barbosa está compro-
metida com boas práticas ambientais e de higiene e segurança
ao nível do controlo e redução de resíduos e ao uso de equipa-
mentos de protecção individual.
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Empresa fabrica mobiliário de interiores desde 1971
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A
Enermeter, uma empresa de base tecnológica
dedicada ao desenvolvimento de soluções
inovadoras para as áreas de medição e resí-
duos, está sediada no Parque Industrial de
Celeirós com uma equipa de 21 colaborado-

res com o propósito de “dar inteligência aos equipamen-
tos” de contagem de água, gás e eletricidade e inovar na
área da limpeza urbana e recolha de resíduos.

Fundada em 2001, a Enermeter apresenta-se como líder
de mercado nas suas áreas de actuação, fruto da aposta
na inovação e nas parcerias estabelecidas com várias en-
tidades.

Com um quadro de colaboradores formado, na sua es-
magadora maioria, por licenciados da Universidade do
Minho, sobretudo na área da electrónica industrial, a em-
presa liderada por Manuel Machado está certificada pela
ISO 9001:2015, promovendo assim os níveis de qualida-
de exigidos para garantir aos seus clientes as soluções
mais avançadas do ponto de vista técnico e económico.

A Enermeter foi a primeira empresa portuguesa a ex-
portar sistemas automáticos de inspecção de componen-
tes com base em tecnologia de visão artificial, para a in-
dústria automóvel europeia, estando esta área de negócio
autonomizada desde 2017 com a criação da empresa
Neadvance, passando a Enermeter a dedicar-se exclusi-
vamente à área da medição, controlo e gestão de recursos
energéticos e fluidos.

Os principais clientes desta tecnológica bracarense são
empresas produtoras, transportadoras e distribuidoras de
água, gás e eletricidade, bem como empresas de recolha
e tratamento de resíduos.

As soluções disponibilizadas pela Enermeter vão desde
equipamentos de leitura local a complexos sistemas inte-

grados de medição, controlo, comunicação e gestão de
dados de consumo. Cerca de metade dos 5,5 milhões de
aparelhos de medicação e gestão do consumo de electri-
cidade que a empresa EDP está a instalar em todo o país,
em substituição dos velhos contadores analógicos, são de
tecnologia desenvolvida pela Enermeter, destaca Manuel
Machado, fundador e CEO da empresa.

Para a Agere - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos
de Braga, a Enermeter concebeu a plataforma Garbagere,
a qual permite a digitalização do processo de limpeza ur-

bana e recolha de lixos no concelho, com resultados já
reconhecidos em termos económicos, ambientais e mes-
mo sociais.

Manuel Machado confia que os benefícios já compro-
vados da Garbagere permitem ‘exportar’ esta ferramenta
para outros sistemas públicos de limpeza e recolha de re-
síduos. A plataforma digital Garbagere possibilita o aces-
so em tempo real à informação de todo o processo de
limpeza e recolha de lixo, o que permite optimizar rotas
de recolha e reduzir custos operacionais.

ACRESCENTAR VALOR
COM SOLUÇÕES INOVADORAS

ENERMETER
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DR

Equipa da empresa Enermeter procura novas soluções para a área da medição

DR

Manuel Machado: “Missão da Enermeter é acrescentar valor”

DR

Enermeter aposta na inovação para ser líder na área do ‘metering’ 

‘Portugal Makes Sense’
Presente na Hannover Messe 
A Enermeter é uma das 110 empresas portuguesas que marca
presença na próxima edição da Hannover Messe 2022, a maior
feira de tecnologia industrial do mundo, que decorre de 30 de
Maio a 2 de Junho, tendo Portugal como país-parceiro.
‘Portugal Makes Sense’ é o mote da presença de Portugal, que
se fará representar com as áreas da Engineered Parts &
Solutions, Energy Solutions, Digital Ecosystems e Automation,
Motion & Drives.
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C
om uma experiência de várias décadas no mer-
cado, ‘O FELIZ’ é um grupo empresarial espe-
cializado na construção de estruturas metálicas,
perfilagem de chapa e enformados a frio, corte
e quinagem de chapa, fabrico de painel sand-

wich, serralharias de alumínio e aço inox e colunas de
iluminação. 

O grupo instalado no Parque Industrial de Celeirós ofe-
rece vastas soluções integradas que abrangem todas as
fases do projecto, concepção e desenvolvimento, fabrico,
montagem e assistência pós-venda.

Privilegiando a qualidade do produto e do serviço e res-
posta nos prazos exigidos, ‘ O FELIZ tem conseguido
afirmar-se de forma singular, conquistando a confiança
dos seus clientes.

O grupo dispõe actualmente de uma equipa de mais de
300 colaboradores, bem como de equipamentos, tecnolo-
gia e competências capazes de responder aos projectos
da maior complexidade e exigência.

O grupo ‘O Feliz’dedica-se ao desenvolvimento, fabri-
co e montagem de estruturas metálicas, abrangendo to-
das as etapas do processo, desde a concepção e desenvol-
vimento ao fabrico e montagem final. 

Dispõe de competências para oferecer projectos e solu-
ções alternativas, capazes de superar as expectativas dos
parceiros e clientes, no cumprimento de padrões de qua-
lidade e prazos. 

O grupo faz também fabricação de chapa perfilada e

produtos enformados a frio (madres C, Z e ómega), dis-
pondo de diversas soluções que, variando as característi-
cas, a espessura da chapa e a geometria da secção, permi-
tem obter elementos leves, capazes de vencer diferentes
vãos. 

Destaque para a “Superpomega®”, a mais avançada so-
lução em perfis de aço leve enformado a frio de elevado
desempenho estrutural.  

Executa também serviços de corte e quinagem em dife-
rentes ângulos, espessuras e dimensões e em todo o tipo
de chapa de aço (lacada, zincada, zincor, corten, magne-
lis, laminada a quente, inox ou perfurada), zinco puro ou
cobre e em peças de dimensão e complexidade variadas.

‘O FELIZ’ é também especialista no fabrico de colunas
de iluminação e torres metálicas. As colunas estão dispo-
níveis com geometria octogonal ou cilíndrica, fixação

por enterramento ou com flange. 
As torres de média e grande dimensão destinam-se aos

mais diversos fins, desde a iluminação de grandes recin-
tos, fixas ou sistema sobe-desce, suportes publicitários,
suporte de equipamentos de telecomunicações e suporte
de aerogeradores.  

O corte térmico 2D de chapas com recurso a três tipos
de tecnologia de corte térmico: CNC: Laser, Plasma e
Oxicorte é também oferecido pelo grupo empresarial
bracarense que executa, igualmente, serviços de quina-
gem CNC, maquinação, soldadura e tratamentos superfí-
cie.  

O grupo ‘O FELIZ’ faz fabricação e montagem de es-
truturas, produtos e mobiliário em aço inox, bem como o
fabrico e montagem de caixilharia de alumínio, fachadas
envidraçadas, revestimentos em painel compósito de alu-
mínio, comercialmente conhecido por ‘Alucobond’, e to-
do o tipo de serralharia ligeira. 

Assegura ainda marcação CE segundo as normas NP
EN 14351, NP EN 13830 e NP EN 13659.

Ao nível do painel sandwich, cria sistemas de painel
isolante para arquitectura construção e câmaras de frio,
nomeadamente painéis de cobertura, fachada, industrial,
telha e frio.

O grupo bracarense é representante das marcas: Laje
Mista H60®, Superomega®, Product Lab®, Topcover®,
Icewall®, Facewall®, Indwall®, Agrotop® e Mono-
top®.

SOLUÇÕES METÁLICAS
DA CONCEPÇÃO AO PÓS-VENDA

O FELIZ
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Estruturas executadas na Serralharia Cunha estão instaladas em vários países europeus

EMPRESA FAMILIAR 
BUSCA QUALIDADE E EXCELÊNCIA

A
A Serralharia Cunha, SA, foi fundada em

1988 e mantém-se como uma empresa de ca-

riz familiar, especializada na concepção e

montagem de estruturas metálicas, revesti-

mentos, coberturas, ferro ligeiro e inox, caixi-

lharias e fachadas de alumínio.  

A empresa, instalada no Parque Industrial de Celeirós
desde 2008, foi classificada no TOP 10+ Sectores e Re-
giões 2021, pelo desempenho e solidez financeira a um
volume de negócios relevante no sector. 

“O reconhecimento de resultados, é na verdade um re-
flexo do trabalho, empenho e dedicação das nossas equi-
pas, com quem aprendo todos os dias 

“O reconhecimento de resultados é, na verdade, um re-
flexo do trabalho, empenho e dedicação das nossas equi-
pas, com quem aprendo todos os dias”, confessa António
Marques, sócio-gerente e fundador da empresa.

“Na serralharia desde os 14 anos de idade”, o empresá-
rio que começou com uma pequena oficina na casa dos
pais, lidera actualmente um unidade industrial com nove
dezenas de colaboradores, revelando orgulho por deter
uma das poucas empresas do sector, no concelho de Bra-
ga com um “quadro técnico bastante qualificado” ao ní-
vel da engenharia e da preparação de obra.

Cerca de metade da produção da Serralharia Cunha
destina-se ao mercado internacional, nomeadamente
Bélgica, França e Suiça, países onde a empresa se posi-
cionou no final da década passada para fazer face às difi-
culdades com que se viu confrontada perante a crise do
sector da construção civil em Portugal.

Os tempos actuais são de crescimento, perspectivando
a administração da Serralharia Cunha nova expansão das

suas instalações para responder ao aumento de encomen-
das.

A escassez de mão-de-obra especializada é uma das di-
ficuldades que a empresa enfrenta nesta altura, a par do
aumento do custo de matérias-primas essenciais para a
sua actividade como o aço, cujo fornecimento está bas-
tante afectado em consequência da guerra na Ucrânia.Pa-
ra enfrentar esses desafios, o administrador da Serralha-
ria Cunha diz-se preparado com uma empresa “bastante
sólida” e com “uma situação finan ceira estável”.

Segundo António Cunha, “a necessidade de nos adaptá-
ramos às novas realidades em constante mudança, vem
fortalecer o compromisso com os valores da empresa e
reforçar o dever de servir com responsabilidade em rela-
ção ao futuro”, mantendo a competência para executar
grandes obras a nível nacional e internacional e o reco-
nhecimento pela qualidade do trabalho realizado e pela
capacidade de resposta.

SERRALHARIA CUNHA

Empresa certificada
Sistema de gestão de qualidade 
e controlo de produçãko
A Serralharia Cunha mantém um sistema de gestão de
qualidade segundo o referencial NP EN ISO: 2015 e tem
implementado um controlo de produção em fábrica (CPF) de
acordo com a EN 1090 - 1, o que significa que a empresa está
habilitada para fabricar estruturas metálicas com a classe EXC2.
A empresa está habilitada para a instalação de revestimentos
em de fachadas em vidro, chapa de alumínio e aço com ou sem
isolamento térmico e acústico.
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Fachadas de edifícios com a qualidade da empresa bracarense



15correiodominho.pt 27 de Abril 2022



EMPRESA REFERÊNCIA 
NA LACAGEM E ANODIZAÇÃO

A
LacBraga é uma empresa especializada no
tratamento de superfícies de alumínio através
dos processos de lacagem e de anodização e
no serviço de cravação de perfis de alumínio.
A empresa iniciou a produção no início

de 1989, no Parque Industrial de Sequeira, com dez cola-
boradores. Em 1995, construiu uma nova unidade de
produção no Parque Industrial Celeirós, onde está sedia-
da, contando actualmente com 86 profissionais ao servi-
ço.

Em 2003, a empresa instalou uma nova unidade produ-
tiva, a anodização, sendo que actualmente tem três uni-
dades produtivas concentradas no Parque Industrial de
Celeirós, isto é, uma instalação de lacagem, uma instala-
ção de anodização e uma unidade de cravação de polia-
mida.

Em 2007, a empresa avançou para a certificação de
qualidade dos serviço de anodização e de lacagem.

A LacBraga regista um volume de negócios na ordem
dos 4,9 milhões de euros, destacando o seu director fi-
nanceiro e administrativo, Paulo Gomes, um crescimen-
to sustentado da actividade desde 2014.

Para o ano de 2022, as perspectivas são de crescimento
ligeiro do volume de negócios, apesar dos tempos de in-
certeza nos mercados de matérias-prima e de energia.

“Vivemos tempos de incerteza com a inflacção dos pre-
ços industriais, depois de tempos muito estáveis”, adian-
ta o director financeiro e administrativo, ressalvando que
a alta de preços da electricidade e do gás, que represen-
tam cerca de 15% dos custos operacionais da LacBraga,
é o problema “mais grave” que se apresenta no futuro
imediato.

O engenheiro José Almeida,  director de produção des-
ta unidade de lacagem e anodização, refere que a Lac-
Braga está bem posicionada num sector de actividade
que, nas últimas décadas, tem respondido às novas ne-

cessidades ao nível dos acabamentos e da eficiência tér-
mica de perfis utilizados na construção de caixilharias
para habitações.

“Trabalhamos toda a fileira do alumínio”, refere este
responsável, sendo que a unidade produtiva da lacagem
tem maior exposição ao sector da construção civil  e a de
anodização, para além dos perfis de caixilharia, tem mui-
tas encomendas para prestação de serviço de anodização
de perfis de alumínio utilizados na indústria.

A empresa LacBraga está certificada de acordo com a
norma ISO 9001-2015 desde o ano de 2017, tendo reno-
vado o estatuto de PME Lider em 2021 pela qualidade do
seu desempenho e perfil de risco.

A LacBraga obteve a licença ambiental, actualmente
designada por  Título Único Ambiental (TUA), no ano de
2008.

LACBRAGA
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APAL e ESTAL
Presença no meio associativo
A LacBraga assume actualmente a presidência da assembleia
geral da Associação Portuguesa do Alumínio (APAL), depois 
de ter sido eleita para  a presidência da direcção em 2012.
Em 2017, a empresa assume, em representação da APAL,  
a presidência da direcção da Associação Europeia do
Tratamento de Superfície do Alumínio (ESTAL),  organismo
cuja missão é defender e promover os interesses 
de seus membros a nível internacional, contribuir para
encontrar soluções para questões técnicas, económicas 
e ecológicas associadas à produção e utilização de
tratamentos de superfície de alumínio e incentivar a partilha
de conhecimentos e o desenvolvimento tecnológicos.

DR

José Almeida e Paulo Gomes:  director de produção e director financeiro e administrativo da LacBraga

DR

Lacbraga aposta na qualidade e inovação com especial atenção ao meio ambiente 
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Produção da Anglotex tem como destino quase excluviso o mercado externo

EMPRESA DÁ CARTAS
NO VESTUÁRIO DE LUXO

F
undada em 1991 por António Gomes, a em-
presa de confecções Anglotex está sediada  no
Parque Industrial de Celeirós desde 1996. Esta
unidade de desenvolvimento e produção de
vestuário, virada exclusivamente para o merca-

do externo, atravessa actualmente uma fase de cresci-
mento e o grupo conta já com a incorporação de mais
duas empresas localizadas no concelho de Vila Nova de
Famalicão, que permitem responder a constante aumento
da procura. 

A exportação faz parte do ADN da Anglotex, que conta
com mais de centena e meia de colaboradores e que tem
na sua carteira de clientes algumas das mais prestigiadas
marcas de vestuário para homem, senhora a criança. 

João e Marco dão sequência ao espírito empreendedor
do pai, fundador e sócio da empresa, colocando a Anglo-

tex num patamar em que “a atenção ao detalhe e à quali-
dade” são trunfos para a afirmação nos mercados inter-
nacionais da moda. “Não nos limitamos à produção.
Fazemos desenvolvimento, idealizamos protótipos, esco-
lhemos materiais e apostamos na inovação.”, diz-nos
João Gomes, que destaca o investimento contínuo da em-
presa. 

Num momento em que o aumento dos preços das maté-
rias primas e de factores de produção como a energia im-
plica novos desafios para a empresa, os responsáveis da
Anglotex estão cada vez mais focados no vestuário de
gama alta e de luxo, onde dão cartas através de parcerias
com grupos como o KERING, OTB, VF Corporation,
entre outros. 

Manter o crescimento dos últimos anos é propósito de-
finido na ‘Anglotex’ num momento de consolidação do

investimento realizado em 2021 com a aquisição de uma
unidade de produção e uma outra de produção, armaze-
nagem e logística. “Estamos a cobrar o que semeámos.
Em 2021, tivemos de responder à forte procura. Tivemos
um aumento no volume de mais de 50% comparativa-
mente com 2020 e sem este investimento não teríamos
conseguido dar resposta”, constata João Gomes, que re-
força a estratégia da empresa direccionada para a moda
de alta gama e de luxo, onde, por força da especialização
adquirida nos últimos anos, a Anglotex consegue marcar
a diferença em mercados como os Estados Unidos da
América, Hong Kong, Inglaterra, Itália, França, Holanda
e Bélgica. 

Para fazer face ao aumento de encomendas, a Anglotex
tem vindo a aumentar paulatinamente o seu quadro de
pessoal. O ano passado recrutou colaboradores para to-
dos os departamentos, nomeadamente Comercial, De-
senvolvimento de Produto, Sustentabilidade, Produção e
Controlo de Qualidade. “Estamos a recrutar permanente-
mente”, adianta João Gomes,  que realça também a preo-
cupação com o investimento em equipamento e tecnolo-
gia, essenciais para manter a empresa competitiva nos
exigentes mercados onde opera. 

Trinta anos após a fundação da pequena confecção a
feitio, o fundador da Anglotex confessa ter “muito orgu-
lho em estar no mercado, respondendo aos principais
‘players’ da indústria da moda com excelência, crescen-
do um passo de cada vez”. António Gomes garante que a
empresa nunca perdeu um cliente por problemas de qua-
lidade.

ANGLOTEX
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Três décadas de evolução
Do trabalho a feitio ao domínio
do desenvolvimento e produção
A Anglotex é criada em 1991 como uma pequena unidade de
costura com uma equipa de sete pessoas a trabalhar a feitio
para empresas exportadoras de vestuário.
Em 1994, a empresa redesenha seu modelo de negócios, 
aumenta as instalações e o quadro de pessoal e cria 
os departamentos de corte e embalagem. 
A empresa de Celeirós começa a fazer parceria directa com
agentes exportadoras, gerindo o desenvolvimento e produção
das peças.
Em 2011, a segunda geração da família do fundador ingressa
na empresa, conseguindo ultrapassar os desafios da recessão
económica mundial que então afectou o sector.  

DR

Marco, António e João Gomes: diferentes gerações à frente dos destinos da empresa Anglotex
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