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Eles seguram
a luz para o
mundo passar

No último ano,
saíram 2.300
toneladas de peças
em alumínio da
Fundição de Évora.
Mais de SO% são as
pernas e braços das
luzes públicas, um
negócio que cresce
à boleia dos led.
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Uma
boa parte dos

trabalhadores que
lixam, pulem e ope-
ram equipamentos
na Fundição de Évo-

ra (FE) está aqui há

quase tanto tempo como as primei-
ras máquinas. A prensa horizontal
de injecção na ala esquerda da fábri-

ca, por exemplo, é de 1986, tão an-

tiga quanto a empresa fundada pelo

belga M. Schréder e pelo português
Pinheiro Torres, o engenheiro que
via em Évora uma cidade inspira-
dora com as portas abertas para Es-

panha. Tinha razão. 32 anos depois,
o país vizinho é o principal merca-
do da fundição especializada em es-

truturas de alumínio para a ilumi-

nação de exteriores.

"Somos uma empresa historica-

mente exportadora; 80% do volume

de facturação é para o exterior", as-

senta Maria do Rosário Raimundo,
co-directora da FEjuntamente com
Rui da Silva. Segundo os dados que
a Informa D&B partilhou com o Ne-

gócios, em 2016, a Fundição de Évo-

ra era a quarta maior exportadora
do concelho. Na prática, até se pode-
ria considerar o terceiro lugar, uma
vez que a primeira e segunda posi-

ções cabiam à actividade aeronáuti-

ca da Embraer (dividida nas parce-
las de Estruturas Metálicas e Estru-
turas em Compósitos), estando logo
a seguir a multinacional Kemet
Electronics. Nesse ano, o volume de

negócios da Fundição superava os 11

milhões de euros. Hoje ronda os 13

milhões. Isto, contra os seis a sete

milhões de euros a seguir à crise

(2012) , em que a empresa se viu for-

çada a "dar a volta" através da pro-
cura de novos mercados e do inves-

timento em formação e tecnologia.
Uma manobra feita oito anos depois
da entrada de capitais do grupo
Aluthea. Em 2004, dois terços da

FE foram adquiridos pelo grupo
francês, ficando os belgas da Schré-

der com o remanescente, mas man-
tendo-se até hoje como o principal
cliente da Fundição.

Esta é uma indústria suja, dura,

pesada, onde nuvens de vapor so-
bem com a ajuda de temperaturas
que colocam o Verão eborense a um
canto. Mas entre processos que, aos

olhos de um leigo, parecem elemen-
tares e máquinas com mais de 30
anos, há braços de robôs a transpor-
tar peças de alumínio. Mais tarde
serão polidas e afinadas pela mão
humana e encaixadas na forma de

luminárias para ruas, praças e auto-

estradas portuguesas, francesas,

húngaras ou suíças.
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DO LUCRO
A Fundição distribuiu
170 mil euros pelos
colaboradores sem
registo de absentismo.

88,96%
DE EXPORTAÇÕES
As exportações pesam
quase 89% no volume
de negócios registado
em 2016.

15
FACTURAÇÃO
A Fundição de Évora

espera facturar
15 milhões de euros
no ano de 2020.



Até 2004, "o que interessava
era fornecer peças injectadas em
alumínio para empresas do grupo"
Schréder, mas os franceses viram a

Fundição com outros olhos, enca-
rando-a como uma empresa inde-

pendente. Em 14 anos, o corpo de
funcionários passou de 40 para 115,

sendo que a empresa está "sempre
a contratar", acrescenta Rui da Sil-
va. No mesmo período, o número
de células de fundição injectada tri-
plicou para nove, sendo que oito de-
las são robotizadas. Além da estra-

tégia, o crescimento também é uma

reacção directa ao mercado. "Com

a mudança para os LED houve um
boom enorme no sector da ilumi-
nação. Mas diz-se que até 2022 vai
estabilizar ou mesmo decrescer,
portanto, temos de nos preparar",
acautela-se Maria do Rosário.

Tranches de um milhão
Cada célula de injecção de alumínio
é composta porum forno, umapren-
sahorizontal de injecção, uma pren-
sa vertical de corte, um alimentador,
um lubrificador e um robô. E repre-
senta um investimento médio de um
milhão de euros. As aquisições inse-

rem-se num "caminho muito foca-
do em automatizar o processo", mas

a inovação passa também pela ma-
téria-prima. Através de parcerias
com universidades, como o Institu-
to Superior Técnico, a Fundição tem

acompanhado "o desenvolvimento
de novos produtos e dinâmicas, que
facilitem o processo e permitam ga-
nhar em economia de escala", expli-
ca Rui da Silva.

Hoje, 82% da produção da em-

presa são luminárias de exterior e a

intenção é não desviar demasiado o

foco dos genes da fábrica eborense.

No entanto, a diversificação não é

posta de lado. A indústria automó-
vel é responsável por 10% das enco-
mendas e sectores como o mobiliá-
rio de interiores, a robótica ou a saú-

de j á pesam nas contas. A suportar o

desenvolvimento de protótipos está

Maria do Rosário

Raimundo e Rui da Silva

são os directores da

Fundição de Évora, que é

das maiores exportadoras

do concelho. Uma

indústria pesada que põe

o calor de Évora a um

canto.



a nova fábrica do grupo, a EVT (ler
"A face experimental do alumínio"),

que permitirá alargar a capacidade
de resposta. Os directores dão o

exemplo de uma estrutura desen-
volvida para uma sala de cirurgia,
que foi "um dos grandes desafios

mais recentes", segundo Rui da Sil-

va. "É como uma espécie de renda",
ilustra Maria do Rosário. ¦



EVT: A face
experimental
do alumínio

Preparando-se para uma eventual quebra do mercado da ilu-

minação de exteriores, depois do boom dos pontos LED, o

grupo Aluthea investiu numa fábrica mais vocacionada para
inventar do que repetir.

"Daquele lado é um trabalho de

repetição das mesmas peças.
Aqui fazemos peças sempre di-
ferentes." É assim que o direc-

tor, Marco Vasconcelos, come-

ça por explicar a actividade da
EVT (Évora Toolings), a mais
recente empresa do grupo
Aluthea implantada no Alente-

jo e que complementa a activi-
dade da trintenária Fundição de
Évora. AEVT é a fábrica de mol-
des e protótipos, onde uma im-

pressora 3D convive com pro-
jectos desenhados em computa-
dor e com uma máquina de co-
mando numérico computadori-
zado (CNC) de cinco eixos. Mas
também com a experimentação
para tornar reais as ideias vindas

da robótica, da Medicina ou do

sector da iluminação. Se é bas-
tante provável que a procura por
novas luminárias decresça com
a redução do número de projec-
tos LED, a capacidade de produ-
zir para lá deste segmento será

um porto seguro.
Desde o início das opera-

ções, em Setembro de 2017 até

31 de Março deste ano, a factu-

ração da EVT foi de quase 740
mil euros, mas estes foram ape-
nas os primeiros passos do bra-

ço eborense que permite dotar a

Fundição de maior capacidade
de resposta. Hoje, por exemplo,
desenharam o protótipo de uma

peça que fixa a luminária à es-
trutura-base e que, vista no ecrã
de um computador, lembra uma

articulação humana. "Se o clien-
te quer o esboço de uma peça,
nós ajudamos a desenvolver esse

projecto, coisa que não fazíamos
anteriormente. Além de que o

tempo de produção, por ser aqui
ao lado, é reduzido", sumariza
Maria do Rosário, da Fundição
de Évora.

Apesar das fresadoras e im-

pressoras, também nesta unida-
de muito do trabalho minucio-

so, como os polimentos finais,
continua a ser feito manual-
mente. "Há processos como

perfurações, na ordem dos 500
a 600 milímetros, que não se

conseguem fazer com máqui-
nas", explica Marco Vasconce-

los. Por outro lado, a tecnologia
permite executar o que a mão
humana não é capaz, como "es-

tes acabamentos tipo espelho",
mostra o director enquanto afa-

ga uma placa de alumínio na es-

perança de conseguir ver o seu

reflexo.

Com vista a aumentar a ca-

pacidade de produção e "atacar

o mercado alemão", está em es-
tudo a abertura de uma fábrica

no Leste europeu, adianta o co-
director da Fundição de Évora,
Rui da Silva. ¦
RUTE BARBEDO


