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Perfitec “produz do melhor do mundo” 
e prepara investimento no Brasil

111 “Este é o exemplo de 
uma empresa jovem que, em 
três anos, passou a produzir 
do melhor do mundo”. As pa-
lavras são do presidente da 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDR), Alfredo Mar-
ques, e descrevem o trabalho 
desenvolvido pela Perfitec. A 
empresa inovou ao investir na 
produção de painéis tipo san-
dwich e já exporta quase tudo 
o que produz.

Alfredo Marques falava no 
âmbito da visita da comissão 
diretiva do programa Mais 
Centro às instalações da em-
presa, na zona industrial dos 
Pousos, Leiria. A direção do 
Mais Centro está a conhecer, 
in loco, alguns das empresas 
financiadas pelo Programa 
Operacional Regional do Cen-
tro. E não podia deixar de pas-
sar pela Perfitec. “É um projeto 
de excelência, com tecnologia 
muito avançada”, justifica o 
presidente do CCDR.

A Perfitec investiu nove mi-
lhões de euros (financiados 
em 65%) na criação de uma 
linha de produção de painéis 
sandwich com corte térmico 
em poliuretano – um material 
que Portugal praticamente 
não produzia até aqui. 

Porém, as provas do carácter 
empreededor de José Luís Faus-
tino, presidente do conselho 
de administração da empresa, 
vão mais além: só nos últimos 
cinco anos, foram investidos 

23 milhões de euros nas novas 
instalações da fábrica que, en-
tretanto, prepara a abertura de 
uma nova unidade no Brasil.

Fábrica em Forteleza 
custa 10 milhões  de euros

José Luís Faustino aproveitou 
a visita de ontem para anun-
ciar que a Perfitec celebrou 
um protocolo com um grupo 

brasileiro, com vista à abertura 
de uma fábrica de metelome-
cânica em Fortaleza. “Vamos 
produzir o mesmo material 
que em Leiria, exceto, por en-
quanto, os painéis sandwich”, 
explicou o responsável.

Para entrar no mercado bra-
sileiro, a Perfitec vai investir, 
para já, sete milhões de dólares 
(cerca de cinco milhões de eu-
ros). Mas, no futuro, a direção 
da empresa prevê gastar outro 
tanto no desenvolvimento da 
fábrica. “O mercado brasileiro 
é apetecível e tem falta destes 
produtos”, observa José Luís 
Faustino.

Região Centro lidera 
investimentos a nível nacional

A história da Perfitec “é uma 
belíssima ilustração do que 
se passa na região Centro em 
matéria de dinâmica indus-
trial”, afirma o presidente da 
CCDR. É que, “pela primeira 
vez, a zona Centro ocupa o pri-
meiro a nível nacional no que 
respeita a incentivos”, frisa Al-
fredo Marques. Quase metade 
do financiamento do QREN 
foi entregue na região, diz o 
responsável.

Os números provam que o 
Centro tem hoje “uma dinâmi-
ca de investimento empresa-
rial” nunca vistos, que resulta 
em “projetos ganhadores”, 
acrescenta ainda.

Sandra Mesquita Ferreira
sandra.ferreira@asbeiras.pt

Empresa, com sede em Leiria, recebeu visita da direção do programa Mais Centro

O presidente da CCDR Centro, Alfredo Marques, elogia o caráter inovador da unidade fabril

9
milhões de euros, 

financiados em 65%, 
foram investidos 

pela Perfitec na criação 
de uma unidade de produção 

de painés sandwich

13
milhões de euros é o volume 

de negócios da empresa 
em 2011

70%
da produção da unidade fabril 

destina-se à exportação. 
Mas os restantes 30% 

acabam também quase 
todos por sair do país, 

pela mão de empresas 
revendedoras 

números

Danone despede 
dez pessoas

111 A fábrica de iogur-
tes Danone em Castelo Bran-
co despediu dez pessoas por 
mútuo acordo na última se-
mana devido à “crise” e à “que-
bra acentuada de consumo”, 
adiantou  fonte da empresa à 
agência Lusa. A situação está 
a preocupar o Sindicato dos 
Trabalhadores da Alimenta-
ção e Bebidas (SINTAB) quanto 
ao futuro da empresa. Maria 
Amorim, dirigente sindical, 
receia que o “esvaziamento” 
do quadro de pessoal antecipe 
um desinvestimento na unida-
de fabril de Castelo Branco, a 
única da marca em Portugal.

Dacia Lodgy 
“Glace”
111 Para a 3.ª participação 

no Troféu Andros, a Dacia vai 
quebrar as “regras”, participan-
do com o original Dacia Lodgy 
“Glace”. Os dois automóveis 
vão ser pilotados por “um trio 
de choque: Alain Prost, Nico-
las Prost e Evens Stievenart. A 
primeira prova da temporada 
2011/2012 terá lugar a 3 e 4 
de dezembro, em Val Thorens.

Cepsa lança 
concurso para 
jornalistas
111 A Cepsa portuguesa 

acaba de lançar a segunda edi-
ção dos prémios de jornalismo 
Cepsa estradas, dirigidos aos 
jornalistas. Esta ação visa dis-
tinguir os melhores trabalhos 
publicados dentro da temática 
rodoviária. O vencedor será re-
compensado com um prémio 
pecuniário no valor de cinco 
mil euros. Só podem apresen-
tar-se a concurso trabalhos 
jornalísticos publicados em 
2011. As candidaturas estão 
abertas e terminam a 31 de 
janeiro de 2012.

O artigo vencedor será elei-
to por um painel de jurados 
constituído por especialistas 
do setor e representantes da 
Cepsa. Todos os interessados 
podem obter mais informa-
ções em www.cepsa.pt ou http://
www.cepsa.com/stfls/CepsaPt/
Home/2_Premios_Jornalismo.
pdf.

 títulos  legendas  “bocas”  fotos datas/dirs títulos pagelas fotos nº de pág

perfil
RJosé Luís Faustino 
preside ao conselho de 
administração da Perfitec

REmpresa, que se dedica 
à perfilagem de aço e ou-
tros metais, foi criada há 
oito anos e integra o grupo 
Nova Gente

RTem sede nos Pousos 
(Leiria) mas exporta para 
a Europa, África e América 
do Sul

DB-Carlos Jorge Monteiro


