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A Moviflor amplia a presença nacional 
com a inauguração de uma loja em Viseu
A marca de mobiliário e decoração do grupo Reis que detém 
as insígnias Armazéns Reis e Moviflor reforça, assim, a sua 
rede de lojas em Portugal, alargando a presença nacional 
através da abertura desta nova loja com 12 200 m2.  Página 14

Víctor Ferrón

Coordenador para 
Portugal da BigMat 
Iberia

“Estamos totalmente 
abertos para fazer 
acordos com outros 
operadores do setor 
sem necessidade de que 
se integrem nas nossas 
marcas” Página 28

O armazém dispõe de umas instalações de 3000 m2 e a dirigi-lo 
encontram-se Francisco da Cruz Carvalho e o filho, Gentil Carvalho. 
Página 10

A Carvalho & Maia consolida-se como 
um armazém de referência na zona
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A REVISTA DOS ARMAZÉNS DA CONSTRUÇÃO

Dados comparativos entre os anos 2019 e 2018.  Página 28

principais armazéns generalistas 
de materiais de construção350







Já está aberto o prazo de
apresentação das candidaturas.

Faça o download do regulamento 
em www.bigmat.pt

ou em www.architectureaward.bigmat.com
ou saiba mais na sua loja BigMat mais 

próxima
Desde 18 de janeiro até 29 de Abril de 2021, está aberto o prazo de 
inscrição da 5ª edição do prémio “BigMat International Architecture 

Award”.

O Prémio é organizado pelo grupo BigMat International, primeira 
marca internacional de distribuidores independentes de materiais de 
construção. O Prémio procura reconhecer e focar a atenção naquelas 

obras de arquitetura que tenham contribuído consideravelmente para a 
cultura arquitetónica contemporânea das regiões da Valónia e Bruxelas-
Capital da Bélgica, República Checa, Eslováquia, França, Itália, Portugal e 

Espanha.

A cerimónia de encerramento e entrega de prémios terá lugar na
sexta-feira, 12 de novembro de 2021, em París.

Já está aberto o prazo de
apresentação das candidaturas.

PRORROGADA
Nova data fi nal de inscrição, 

prorrogada até 

quinta-feira 13 de Maio às 23:59h.
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N
este número do Jornal dos Armazéns publi-
camos pela primeira vez o Ranking dos prin-
cipais armazéns generalistas de materiais 
de construção. Tentámos ser fiéis à linha 

editorial da nossa publicação e cingimo-nos apenas à 
publicação dos resultados dos armazéns generalistas 
de materiais de construção para, desta forma, con-
seguirmos ter uma imagem o mais exata possível de 
como se encontra este setor tanto ao nível do número 
de armazéns como também, e muito importante, do 
seu tamanho. Portanto, neste Ranking não se incluem 
os distribuidores especialistas, tais como os de im-
permeabilização, isolamento, produtos siderúrgicos, 
madeira, eletrodomésticos, vidros, ferros, etc.

Também é de assinalar que os dados publicados 
correspondem aos dados contabilísticos obtidos das 
várias empresas nos dois últimos exercícios apresen-
tados e que, possivelmente, faltam alguns armazéns 
nesta lista e, talvez, alguns não sejam armazéns ge-
neralistas. Por último, queremos acrescentar que se 
constatar que o seu armazém não consta desta lista, 
pode notificar-no-lo e procederemos a incluí-lo no 
Ranking em futuras edições.

Com estes dados, podemos analisar, entre outras 
coisas, o grau de atomização que o setor da distribui-
ção sofre em Portugal. Sempre defendi que uma dis-
tribuição forte permite um melhor posicionamento no 
mercado, e que seria bom formular estratégias cen-
tradas no aumento do tamanho das nossas empresas 
com acordos, integrações e fusões entre armazéns 
de materiais de construção de uma mesma zona. 

Neste contexto, levantam-se quatro questões a ter 
em conta sobre o comportamento que a distribuição 
de materiais de construção poderá ter num futuro a 
médio prazo: o volume de negócio que ainda pode 
ser absorvido pelas grandes superfícies, o compor-
tamento e a evolução do mercado das renovações e 
também o da obra nova, a evolução que o setor da 
bricolage possa ter, e o comportamento dos Grupos 
de Compra com novas estratégias e, eventualmente, 
possíveis alianças.

Não há dúvida de que o futuro passa pela concentra-
ção de pontos de venda para conseguir, desta forma, 
que se tornem estruturas mais sólidas e mais compe-
titivas para “lutar” com mais garantias para conseguir 
um melhor serviço e, sobretudo, uma maior rentabi-
lidade.

E como é que isto se consegue? Explorando e ana-
lisando possíveis acordos estratégicos ou, inclusive, 
alianças ou associações entre armazéns de materiais 
de construção de uma mesma zona. Não é fácil, dada 
a própria idiossincrasia do tecido empresarial do se-
tor, visto tratar-se de empresas familiares em geral de 
tamanho médio ou pequeno e com um forte enraiza-
mento no território. Mas sem dúvida que poderá ser 
uma boa via de análise que muitos armazéns poderão 
fazer nas suas zonas. Evidentemente, há zonas onde 
será quase impossível estabelecer qualquer acordo 
por diversos motivos, mas de certeza que há outras 
onde será muito possível, exequível e interessante.
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RAMÓN CAPDEVILA
Diretor de Jornal dos Armazéns
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A BigMat inicia a primavera com o 
novo catálogo para o jardim
O catálogo de jardim “Partilhe Momentos” inclui tudo o que se possa desejar em 
mobiliário e iluminação, churrascos e piscinas, materiais e ferramentas de jardinagem, 
jogos para crianças e complementos relacionados. 

A BigMat, Grupo de Distribuição especia-
lista em produtos e soluções de cons-
trução e bricolage para profissionais e 

particulares, apresenta um folheto de jardim, 
composto por mais de 30 páginas repletas de 
produtos, ideias e conselhos para tornar estes 
espaços em lugares mais confortáveis, melhor 
decorados e mais úteis e pessoais para todos 
os membros da família.

O catálogo, que este ano está marcado por 
um conjunto de recomendações de seguran-
ça contra a Covid19, inclui desde uma ampla 
gama de conjuntos de mesas, cadeiras e ou-
tros elementos de mobiliário, até aos mais es-
pecializados produtos ou utensílios para tratar 
o jardim e regá-lo adequadamente, passando 
por todos os artigos que possam necessitar 
ou desejar os amantes dos churrascos, ou de 
quem usufrui — ou quer fazê-lo — de uma pis-
cina ou vive com crianças às quais pode ofere-
cer novas possibilidades de lazer.

No que diz respeito ao mobiliário, podem 
encontrar-se conjuntos de mesa e cadeiras ao 
preço final de 57,95 euros, e também baloiços 
a partir de 59,95 euros, para-sóis a partir de 
38,95 euros, coberturas a partir de 45 euros e 
toldos a partir de 129 euros. O folheto de jar-
dim da BigMat pode satisfazer as necessida-
des mais prementes ou exigentes. 

Para miúdos e graúdos, há piscinas para 
toda a família a partir de 76,25 euros por mês e 
duches a partir de 124,95 euros.  Complemen-
tarmente, pode-se sair da BigMat com um bom 
kit de pastilhas de cloro e de outros elementos 
de tratamento para a piscina a um preço bas-
tante competitivo.

PARTILHE
MOMENTOS

CONJUNTO DUBAI
Aço e textileno preto. 2 cadeirões individuais 60 x 62,5 x 78 cm.
+ 1 sofá 2 lugares 107 x 62,5 x 78 cm. + 1 mesa de centro 90 x 50 x 41 cm.
Desmontado.    5394772  

99,95€ 169,95€
CONJUNTO ROTIM MATILDE ANTRACITE 4 LUGARES
Rotim/vime sintético. 2 cadeirões individuais 61 x 65 x 75 cm., 1 sofá 2 lugares 121 x 65 x 75 cm. 
e mesa 58 x 58 x 41 cm. Inclui 4 almofadas removíveis e laváveis. Resistente aos raios UV. 
Desmontado.    5394960

A LOJA PROFISSIONAL DA CONSTRUÇÃO

www.bigmat.pt   /   Preços com I.V.A.    /   Promoção válida de 17/03/2021 até 15/09/2021 nos pontos de venda aderentes, salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. Preços não incluem montagem nem entrega. Adereços não incluídos. Fotos 
não contratuais. Alguns artigos poderão não estar disponíveis em todas as lojas. Os acessórios e itens de equipamentos que acompanham os productos anunciados nos ambientes não entram no preço, exceptuando a indicação do contrário.
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Novos serviços

Não esqueçamos que, a pedido, a BigMat ofe-
rece a possibilidade de entregar as compras 
em casa, preparar um projeto de decoração, 
assessorar numa reforma ou instalar o que fizer 
falta, entre outras opções. Se necessitar de al-
guma destas coisas, terá de tomar nota do site 
de Yo Reformo: www.yoreformo.com
      Como é habitual, o folheto inclui numerosos 
conselhos e explicações complementares para 
os produtos oferecidos, tanto do ponto de vista 
da decoração como para os aspetos mais re-
lacionados com a organização de espaços ou 
os puramente técnicos e de uso. Além disso, 
todos os produtos de financiamento oferecidos 
neste folheto são realizados com a condição de 
um financiamento a 12 meses sem juros e con-
dições vantajosas para o cliente



Novas ideias para duches e 
casas de banho acolhedores
Com o sistema de aquecimento elétrico de baixo consumo 

Schlüter-Ditra-Heat conseguem-se aquecer os pavimentos e 
paredes revestidos a cerâmica em combinação com os perfi s de 
iluminação LEd Schlüter Liprotec, criando ambientes quentes e 

acolhedores em casas de banho e nas zonas de duche.

www.schluter.pt

Na sua 5.ª Edição e coincidindo com o 40.º 
aniversário do Grupo a nível internacio-
nal, esta edição dos Prémios reconhece-

rá obras de excelência arquitetónica nos sete 
países em que o Grupo está presente: Bélgica, 
República Checa, Eslováquia, França, Itália, 
Portugal e Espanha, acrescentando nesta oca-
sião o reconhecimento especial de “interven-
ções arquitetónicas que, embora numa escala 
menor, tenham uma qualidade excecional, tor-
nando a vida do ser humano mais fácil”.

Os “BigMat International Architecture 
Award´21” reconhecem os resultados da arqui-
tetura europeia através de um Grande Prémio, 
seis Prémios Nacionais, sete Prémios Finalis-
tas e uma Menção Especial para Projetos de 
Pequena Escala. A verba dos galardões é de 
30 000 euros para o Grande Prémio Interna-
cional BMIIA’21; 5000 euros para cada um dos 
seis Prémios Nacionais BMIIA´21 e 1500 euros 
para os sete Prémios Finalistas BMIIA’21 bem 
como para a Menção Especial para Projetos de 
Pequena Escala BMIIA´21.

De acordo com Pedro Viñas, presidente 
da BigMat Iberia, “na BigMat estamos sempre 
atentos a tudo o que acontece no mundo da 
arquitetura, e dentro da nossa aposta na arqui-
tetura, organizamos os BigMat International Ar-
chitecture Award de dois em dois anos”.

A BigMat convoca os 
Prémios Internacionais 
de Arquitetura 
“BigMat International 
Architecture Award´21”
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PER LA PROTEZIONE 
DELLE SUPERFICI IN CEMENTO.

CONCRETE SHIELD é o novo protetor FILA específico para superficies de cimento e hormigón.

Graças à formulação inovadora e ecológica, o produto dá ao material:

- propiedades anti manchas: o producto penetra na porosidade do material conferindo propriedades hidro e 
óleo repelentes.

- propiedades consolidantes e anti-poeiras, aumenta a resistência ao desgaste e ao tráfego intenso.

CONCRETE SHIELD aumenta a resistência contra os agentes atmosféricos, facilita a limpeza e proporciona um 
agradável efeito reavivante ao material.

2021

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.

12592 Chilches (Castellón) +34 964.590101

filaespana@filasolutions.com

O Grupo BigMat ultrapassa os mil milhões 
de vendas durante 2020

O Grupo BigMat anunciou um aumento das vendas no 
passado exercício até se situar acima dos mil milhões 
de euros, o que representa um aumento de 10 %, de 

acordo com as previsões, que aguardam ainda a respetiva au-
ditoria. O perímetro do Grupo BigMat já engloba mais de 500 
operadores do setor, entre os próprios sócios do BigMat e 
os sócios dos Grupos Divendi, Mas obra e Coarco que, juntos, 
representam mais de 700 pontos de venda. Além disso, estes 
valores também abarcam os resultados das empresas filiais do 
Grupo, como a Bigwin, dedicada ao negócio de portas e ja-
nelas, lançada há apenas dois anos e que acabou 2020 com 
vendas de aproximadamente três milhões de euros, o Centro 
logístico BigLog, a divisão da BigMat que nasceu em 2015 com 
a intenção de facilitar aos sócios aspetos tão importantes como 
a logística, o picking e as compras conjuntas do grupo, e a em-
presa Yo Reformo.

De acordo com Pedro Viñas, presidente do Grupo, “o Grupo 
transcendeu a sua origem como central de compras e avança a bom ritmo na ampliação do fortalecimento do seu 
perfil como central de vendas através de empresas filiais que trabalham para os sócios, mas também, e de forma 
crescente, para outras empresas. Como tenho dito noutras ocasiões, também avançamos para o modelo de Cen-
tral de Centrais, visto sermos o líder do setor que mais advoga por ter empresas grandes, profissionais e modernas 
que ofereçam os melhores produtos e serviços tanto ao profissional como ao particular.

w w w . a u r y t o o l s . c o m  /  i n f o @ a u r y t o o l s . c o m 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIAl
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A Aurymat é uma 
empresa jovem e 
dinâmica criada 

há 40 anos, e que con-
ta atualmente com uma 
equipa qualificada e pre-
parada para assessorar 
e satisfazer as neces-
sidades dos clientes. A 
empresa dispõe de umas 
instalações com mais de 
600 m2, 25 000 referên-
cias em stock permanen-
te e uma sala de vendas 
de 200 m2 dedicada a 
fornecer aos profissio-
nais da zona da província 
da Lourinhã.

A empresa dispõe de uma grande variedade em todas as famílias de produto que tem à venda nas instalações 
localizadas na Avenida do Araújo, 120, em Marteleira, tais como as famílias de maquinaria elétrica portátil, ferra-
mentas manuais, canalização, eletricidade, tintas e vestuário de trabalho, para os quais, além disso, consegue 
uma boa relação qualidade/preço.

A Aurymat tem um serviço de distribuição em 24/48 horas e também se dedica a reparar maquinaria em geral, 
além de ter à disposição dos clientes uma loja online em www.aurymat.com

A Aurymat é uma empresa jovem e dinâmica

w w w . a u r y t o o l s . c o m  /  i n f o @ a u r y t o o l s . c o m 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIAl
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A Carvalho & Maia consolida-se como 
um armazém de referência na zona

A Carvalho & Maia é uma empresa de referência na venda de materiais de construção que 
iniciou a sua atividade em 1982. O fundador, Francisco da Cruz Carvalho, já estava ligado 
ao ramo dos materiais de construção quando nessa altura decidiu, com outro sócio, iniciar 

este projeto localizado em Peniche. Anos mais tarde, houve uma reestruturação na sociedade, 
tendo saído o sócio e entrado o filho Gentil Carvalho, que ficou a gerir o negócio da família.

 O armazém conta com umas instalações de 3000 m2, onde dispõe de uma área de exposição 
com cerca de 1200 m2, o que permite um vasto e diversificado leque de soluções para a de-
coração da sua casa, contando ainda com uma loja onde pode encontrar artigos de bricolage, 
construção, decoração, jardim, casa de banho e cozinhas e um armazém à sua disposição com 
todo o tipo de materiais de construção, tanto para o profissional como para o público em geral. 

A Carvalho & Maia também oferece acon-
selhamento técnico e presta serviços de 
entrega para todo o país.

Nas suas instalações pode-se encon-
trar uma ampla oferta de produtos das 
mais variadas marcas, sendo represen-
tante das maiores marcas nacionais e in-
ternacionais.

 A Carvalho & Maia pertence ao Gru-
po Divendi desde o ano passado e, para 
o seu proprietário, Francisco da Cruz Car-
valho, tem sido uma experiência positiva e 
enriquecedora até à presente data, mesmo 
com os entraves que a pandemia criou nas 
deslocações de comerciais, que poderiam 
ter trazido mais informação. Para eles foi 
muito importante entrar no Grupo, visto 
terem tido acesso ao conhecimento de no-
vas marcas e produtos, a uma informação 
constante e atualizada sobre o mercado da 
distribuição e, sobretudo, ao melhoramen-
to de condições em determinados forne-
cedores, assim como uma maior facilidade 
de acesso a determinadas marcas.

 p Instalações 
da Carvalho & 
Maia na Zona 
Industrial da 
Prageira, na 
cidade de 
Peniche.

A Carvalho & Maia pertence ao Grupo Divendi 
desde o ano passado

 pÀ esquerda, Francisco da Cruz Carvalho acompanhado pelo 
filho, Gentil Carvalho.
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A Casa Peixoto, empresa nacional de co-
mércio e materiais de construção, lan-
çou uma loja online que inclui um 

vasto portfólio de produtos para a casa. 
Simultaneamente, investiu no lançamento de 
uma nova app para clientes profissionais do 
setor da construção. A empresa disponibiliza, 
atualmente, mais de 20 mil artigos online, de 
diferentes segmentos, tais como Casas de Ba-
nho, Pavimentos e Revestimentos, Jardim, Lar 
e Bricolage, e apresenta várias soluções para a 
remodelação da casa.

A par com a loja online, foi lançada a nova 
aplicação móvel, exclusiva para profissionais do 
setor. Disponível para Android e IOS, a app 
Casa Peixoto PRO permite que estes reali-
zem as suas encomendas com levantamento 
nas diversas lojas da Casa Peixoto, ter aces-
so a preços exclusivos, consultar as faturas, en-
comendas e cotações em aberto, assim como 
acompanhar a evolução da conta corrente.

Pioneira no setor do comércio de materiais 
de construção, a Casa Peixoto tem vindo a 
apostar numa estratégia omnicanal impulsio-
nada pela experiência social pandémica desde 
o final do ano passado. O reforço do crescimen-

to no mercado digital, como resposta às novas 
necessidades e perfis de consumidores, faz 
parte dos planos de expansão da empresa que, 
já em 2020, optimizou a sua estrutura logística 
para cerca de 15 mil metros quadrados, para 
se preparar para a explosão das vendas onli-
ne, abastecimento e entregas, assim como em 
termos informáticos, de recursos e de espaço.

Seguindo a política de investimento cons-
tante na área, a empresa reforçou as solu-
ções de armazenamento existentes, cons-
truiu uma nova plataforma de cargas e 1500 m2 
de armazém coberto, e investiu em estruturas 
descentralizadas, com uma nova plataforma 
logística localizada em São João da Talha, com 
cerca de 3000 m2, para o apoio à gestão de 
entregas na área da grande Lisboa.

A CASA PEIXOTO INVESTE EM LOJA ONLINE 
E APP PARA EXPANSÃO DO NEGÓCIO

A empresa disponibiliza, atualmente, 
mais de 20 mil artigos online

A Casa Peixoto tem vindo a apostar numa estratégia 
omnicanal impulsionada pela experiência social pandémica 
desde o final do ano passado.

NOVORODAPIÉ 

ECLIPSE® SP

Tel.: (+34) 961 532 200 | info@emac.es | www.emac.es | ESPAÑA | USA | ITALIA

POR ARTE 
MÁGICA
A magia está nos pequenos detalhes e na
combinação engenhosa para criar cenários 
surpreendentes nunca antes vistos. É o caso do novo
Novorodapé Eclipse® SP, um rodapé reversível
altamente versátil e feito em alumínio.

Além de rodapé, pode ser usado como remate numa 
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A Moviflor inaugurou no dia 27 de novembro uma 
loja no centro do país, mais concretamente, em 
Viseu, num investimento de 12 milhões de euros
A marca de mobiliário e decoração do grupo Reis (que detém as 
insígnias Armazéns Reis e Moviflor) reforça, assim, a sua rede de lojas 
em Portugal, alargando a presença nacional através da abertura desta 
nova loja com 12 200 m2.

Nesta nova loja, a Moviflor apresenta um 
layout que se pode caracterizar por es-
paços mais cleans e funcionais, com um 

novo conceito de loja onde o grupo reúne as 
duas insígnias num mesmo edifício, mas em 
espaços diferentes. Para José Manuel Reis, 
CEO do grupo, esta é a “concretização de 
uma estratégia de negócio que tem sido pen-
sada desde a aquisição da marca Moviflor”. 
Querendo fazer jus ao mote que o grupo Reis 
tem há mais de três décadas — Tudo lá para 
casa —, o objetivo para este novo espaço pas-
sa por “criar um espaço em que, para além dos 
materiais de construção e bricolage que a nos-
sa insígnia Armazéns Reis possui, os clientes 
pudessem também encontrar todo o mobiliário 
e decoração para as suas casas”, salienta José 
Manuel Reis.

Além de um layout moderno, a Moviflor con-
ta com uma panóplia de serviços que visam fa-
cilitar a vida aos seus clientes. Com o objetivo 
de tornar a marca cada vez mais presente no 
dia a dia das famílias, a Moviflor reforça ain-
da o serviço de entregas, trazendo mais flexi-
bilidade, rapidez e conveniência para os seus 
clientes.

Por sua vez, a outra insígnia do grupo — 
Armazéns Reis — irá contar com o maior 
showroom da região centro do país, com uma 
superfície superior a 2000 m2 com mais de 80 
ambientes de casas de banho, cozinhas e jar-
dim e conta com a presença das maiores mar-
cas nacionais e internacionais.

Com esta nova abertura o Grupo contratou 
mais 100 pessoas, tornando-se assim a em-
presa que mais pessoas contratou no distrito 
de Viseu este ano. “Acreditamos que com esta 
abertura vamos dar um grande salto qualitativo 
no grupo, rumo a Lisboa e Porto, que serão as 
próximas lojas no nosso plano de expansão”, 
concluiu o CEO do grupo.

 pNovo ponto de venda da Moviflor na cidade de Viseu.

Esta foi a quarta abertura do grupo Reis desde que adquiriu a 
insígnia em 2015, contando, atualmente, com quatro pontos de 
venda: Aveiro, Coimbra, Viseu e online
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EMPRESA
 
DISTRITO VARIAÇÃO

350 principais armazéns generalistas 
de materiais de construção  

 1 ABÍLIO RODRIGUES PEIXOTO & FILHOS, S.A. VIANA DO CASTELO 41.204.180,90 37.236.482,96 10,66% -

 2 FRANCISCO CONTREIRAS, LDA FARO 18.718.379,70 18.267.625,63 2,47% -

 3 ÁLVARO COVELO & PINTO, LDA SETÚBAL 18.562.620,54 17.511.566,99 6,00% -

 4 DECOR PITA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. LISBOA 17.152.018,42 13.584.508,72 26,26% -

 5 AZULAICO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO PORTO 15.697.808,22 13.113.726,41 19,71% -

 6 PEDRO & MANTOVANI, S.A. LISBOA 14.957.546,48 15.048.734,89 -0,61% -

 7 ARMAZÉNS REIS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. AVEIRO 14.655.477,47 14.780.131,02 -0,84% -

 8 ANLORBEL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DECORAÇÃO LISBOA 14.107.470,34 12.583.897,03 12,11% -

 9 MUNDIMAT, S.A. SETÚBAL 13.419.266,42 8.814.903,73 52,23% -

10 ANTÓNIO DA COSTA CARVALHO & CA., LDA BRAGA 13.145.325,81 12.097.524,18 8,66% -

11 MRF - MANUEL RODRIGUES FERREIRA, S.A. LEIRIA 12.441.884,40 11.458.574,80 8,58% -

12 JOSÉ RODRIGUES DE CAIRES & CA., LDA ILHA DA MADEIRA 11.847.864,13 11.315.986,94 4,70% -

13 SOFERMAR - SOCI.  DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA PORTO 11.831.932,84 10.487.958,43 12,81% -

14 MÓVEIS E MAT. DECORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL  SETÚBAL 10.822.517,56 9.683.709,65 11,76% -

15 CIMACA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. PORTO 10.255.172,41 9.190.562,41 11,58% -

16 ABEL DE OLIVEIRA CARRASQUINHO, S.A. FARO 9.569.980,11 8.988.166,00 6,47% -

17 MACOVEX - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. VISEU 9.088.909,95 8.972.801,78 1,29% -

18 WEPAD - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA PORTO 8.971.618,77 8.528.628,38 5,19% -

19 NEPELI - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FARO 8.876.180,96 8.441.392,49 5,15% -

20 MATOBRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO COIMBRA 7.677.114,31 7.797.002,53 -1,54% -

21 SEGURAJA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE VIANA DO CASTELO 7.371.258,04 5.352.328,36 37,72% -

22 CIPRIAN0 & ANTUNES, S.A. LISBOA 7.278.057,85 6.249.333,28 16,46% -

23 MATDIVER - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO FARO 6.997.295,14 6.523.682,11 7,26% -

24 ALBINO FRANCISCO DE SOUSA, FILHOS, S.A. AVEIRO 6.981.505,65 6.320.201,26 10,46% -

25 SOCIMORCASAL, S.A. BRAGA 6.970.820,34 6.677.653,25 4,39% -

26 JOSÉ PEIXOTO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 6.876.400,98 6.276.927,58 9,55% -

27 F. LINO GOMES, LDA PORTO 6.864.335,73 5.343.253,16 28,47% -

28 BERNARDINO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LISBOA 6.802.503,80 5.955.299,47 14,23% -

29 ARENATA, LDA LEIRIA 6.633.452,76 5.687.762,69 16,63% -

30 OLIVEIRA MONTEIRO & SOARES, S.A. PORTO 6.341.161,61 5.806.863,26 9,20% -

31 BARÃO & COSTA, LDA SETÚBAL 6.318.139,60 5.741.759,29 10,04% -

32 MATERBASTO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. BRAGA 6.284.398,02 6.151.763,59 2,16% 

33 CASA ALVES - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 6.148.704,20 5.830.132,63 5,46% -

34 SERVIPLACO REVESTIMENTOS, S.A. FARO 5.926.631,00 5.974.983,95 -0,81% -

35 TIBA - COMÉRCIO  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. SETÚBAL 5.875.127,63 5.551.695,57 5,83% -

36 ANTÓNIO GOMES AMORIM, LDA PORTO 5.869.462,43 5.204.399,29 12,78% -

37 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIAS, S.A. PORTO 5.653.942,00 4.009.674,06 41,01% -

38 MACOLUSA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. LEIRIA 5.543.413,29 4.622.057,98 19,93% -

39 PICHELARIA MOUZINHO, LDA BRAGA 5.537.315,44 5.641.975,70 -1,86% -

FATURAÇÃO

2018
FATURAÇÃO

2019
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Portugal  2019
40 RIBEIRO ESTEVES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 5.459.471,81 5.083.979,05 7,39% -

41 JACINTO FERREIRA CORREIA & FILHOS, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 5.357.005,53 5.263.461,75 1,78% -

42 MATERIALIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. VIANA DO CASTELO 5.332.282,83 4.823.758,57 10,54% -

43 SISAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. PORTO 5.314.379,69 5.320.711,70 -0,12% -

44 A.J.NAVALHO - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONS. LISBOA 5.224.845,58 4.680.882,83 11,62% -

45 CENTROTORNEIRAS, LDA COIMBRA 4.996.153,08 4.813.094,45 3,80% 

46 SANIMAIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO PORTO 4.827.372,04 4.360.457,26 10,71% -

47 LEALMAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ, S.A. LEIRIA 4.764.429,57 4.756.192,78 0,17% -

48 LINO COELHO - COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AVEIRO 4.684.341,06 4.427.869,93 5,79% -

49 JOAQUIM SOARES & PAULO, LDA AVEIRO 4.586.188,84 3.880.975,56 18,17% -

50 QUITÉRIO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 4.564.062,73 4.820.361,02 -5,32% -

51 COELHO DA SILVA & CASTELO, LDA PORTO 4.477.002,78 4.027.079,95 11,17% -

52 FRANCISCO PÓVOA E HELENA, LDA BEJA 4.466.856,53 2.478.366,21 80,23% -

53 MATEMATIVERSO, UNIPESSOAL, LDA FARO 4.455.700,99 3.878.964,77 14,87% -

54 MACOIMBRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. COIMBRA 4.454.979,17 3.651.420,24 22,01% -

55 PINTO & FILHOS, LDA ÉVORA 4.418.601,15 3.652.041,41 20,99% 

56 PAULO NETO - PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, LDA LISBOA 4.406.320,47 3.554.946,49 23,95% -

57 FRANOVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FCO. NOVAIS BRAGA 4.310.223,52 3.788.548,91 13,77% -

58 BOMBIFEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA AVEIRO 4.302.799,34 3.961.530,87 8,61% -

59 CASA RIOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. AVEIRO 4.275.606,65 4.006.309,42 6,72% -

60 EDIMEL - MATERIAIS PARA EDIFICAÇÃO, LDA LISBOA 4.206.501,09 4.043.807,84 4,02% -

61 DAVID & NUNO, S.A. BRAGANÇA 4.128.603,66 3.718.942,48 11,02% 

62 OVARMAT - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AVEIRO 4.083.236,77 3.794.640,22 7,61% -

63 EXPOGRÉS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DECORAÇÃO SETÚBAL 4.065.488,13 3.345.580,50 21,52% -

64 VEPELIBÉRICA - IN. E COMÉRCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO LEIRIA 4.003.082,10 3.401.739,83 17,68% -

65 FRIAS & TELES GONÇALVES, LDA COIMBRA 3.966.625,72 3.604.899,04 10,03% -

66 MARIA CLARA, MARQUES & FILHO, LDA PORTO 3.905.519,22 3.586.103,77 8,91% -

67 ANTÓNIO MARIA VELOSO & COMPANHIA S.A. COIMBRA 3.888.381,75 3.845.317,88 1,12% -

68 FERREIRA, LDA ILHA DA MADEIRA 3.836.115,08 3.813.918,35 0,58% -

69 MÁRIO RIBEIRO & FILHOS, LDA AVEIRO 3.811.537,56 3.757.652,54 1,43% -

70 GERARDO MARTINS DE MENESES - MAT. CONSTRUÇÃO ILHA TERCEIRA 3.797.728,26 3.651.664,72 4,00% -

71 OSTA PEREIRA & FILHOS, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 3.787.779,66 3.903.050,48 -2,95% -

72 CANHA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ILHA DE SÃO MIGUEL 3.780.996,24 3.339.912,43 13,21% -

73 PASSARINHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FARO 3.616.415,50 3.209.163,69 12,69% -

74 MACOMINHO - MATERIAIS CONSTRUÇÃO DO MINHO BRAGA 3.523.544,98 3.192.929,93 10,35% 

75 CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MAT.  ILHA TERCEIRA 3.504.429,58 2.731.313,40 28,31% -

76 MARANTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO SANTARÉM 3.495.818,19 3.274.262,92 6,77% -

77 MFPG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA ILHA DA MADEIRA 3.472.065,21 6.309.832,79 -44,97% -

78 MATA & VASCONCELOS, LDA ILHA DA MADEIRA 3.451.637,01 3.013.882,10 14,52% -

FATURAÇÃO

2018
FATURAÇÃO

2019
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79 MACOTEIVAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 3.362.426,91 3.304.596,95 1,75% 

80 MACOMPROGRESSO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. VISEU 3.322.299,54 3.236.086,35 2,66% 

81 EVAG - MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, LDA LISBOA 3.314.632,25 2.746.272,06 20,70% -

82 LINOS & FARIA, LDA SANTARÉM 3.291.777,95 3.238.375,13 1,65% -

83 OKGRÉS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LISBOA 3.260.321,73 3.003.146,04 8,56% -

84 MANUEL DOS SANTOS & FILHOS, LDA GUARDA 3.241.802,20 3.287.729,50 -1,40% -

85 MAT. CONS. DE ANTÓNIO FERNANDES & FERNANDES CASTELO BRANCO 3.234.055,33 2.644.420,83 22,30% -

86 SOCIEDADE DE FERRAGENS PROGRESSO CASTELO BRANCO 3.201.614,76 3.258.941,55 -1,76% 

87 J. PEREIRA RIBEIRO & FILHOS II, LDA VIANA DO CASTELO 3.160.390,52 2.037.493,37 55,11% -

88 A EXPORTADORA DE CHAVES - MAT. DE CONSTRUÇÃO VILA REAL 3.146.845,70 3.150.452,81 -0,11% 

89 ILIDIO F.PRATA E FILHOS -  MAT.DE CONSTRUÇÃO CIVIL SETÚBAL 3.129.760,10 2.869.551,88 9,07% -

90 DVM TRADING, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) BRAGA 3.119.897,58 4.400.993,95 -29,11% -

91 MANUEL DA SILVA, S.A. LEIRIA 3.115.429,79 2.357.831,64 32,13% -

92 ODIFERCOL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 3.102.950,56 2.667.460,04 16,33% -

93 FRANCISCO LOURENÇO - MAT. DE CONSTRUÇÃO E DEC. VIANA DO CASTELO 3.090.738,85 2.165.424,98 42,73% -

94 FLAVIGRÉS, S.A. VILA REAL 3.070.969,01 1.999.821,72 53,56% -

95 MOREIRA & RODRIGUES, S.A. VISEU 3.059.572,76 2.900.436,55 5,49% -

96 MONTAEL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REPRE., S.A. COIMBRA 3.027.369,80 3.256.883,23 -7,05% -

97 ALBANO JOÃO & FILHOS, LDA AVEIRO 3.006.283,94 2.542.156,56 18,26% -

98 MARCOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FARO 2.895.070,15 2.332.015,68 24,14% -

99 SANTIAGO & CA., LDA GUARDA 2.852.828,73 2.681.194,44 6,40% 

100 AMÂNDIO MACHADO & CA., LDA VILA REAL 2.833.739,11 2.585.556,34 9,60% -

101 OLFIL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. FARO 2.819.813,41 2.474.460,12 13,96% -

102 MARTINS, CUNHA & CA, LDA VILA REAL 2.807.074,31 2.868.139,79 -2,13% 

103 IRMÃOS LOURENÇO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA PORTO 2.798.403,04 2.609.230,72 7,25% -

104 MANUEL ESPÍRITO SANTO GRILO, LDA PORTALEGRE 2.699.481,55 2.048.679,80 31,77% -

105 NÓS-NORTE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 2.658.834,73 2.650.032,87 0,33% -

106 RODRIGUES & NUNES, LDA BEJA 2.593.148,24 2.579.639,97 0,52% -

107 NEVES & RATO, LDA AVEIRO 2.581.030,65 2.407.522,10 7,21% -

108 ATILA - A.TRIGUEIRA & IRMÃO, LDA PORTO 2.558.936,14 2.341.513,31 9,29% 

109 JAIME & MIGUEL, LDA VIANA DO CASTELO 2.501.939,90 2.133.042,00 17,29% -

110 ESBAM - MOSAICOS E AZULEJOS DA BEIRA,, LDA CASTELO BRANCO 2.474.674,85 2.056.101,85 20,36% -

111 ANTÓNIO VITORINO PEREIRA DE CAMPOS & IRMÃO, LDA BRAGA 2.450.575,46 2.233.620,65 9,71% -

112 HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA LEIRIA 2.447.278,21 2.085.280,53 17,36% 

113 MATINFRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 2.432.234,10 2.160.977,95 12,55% -

114 MARMOCAIMA - MÁRMORES E GRANITOS, LDA AVEIRO 2.400.328,36 2.112.146,17 13,64% -

115 VIEIRA & SOARES, LDA PORTO 2.361.309,78 2.136.095,82 10,54% -

116 LUSOCONTEK, LDA LISBOA 2.354.066,79 2.030.424,90 15,94% -

117 MELO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGANÇA 2.333.830,67 2.172.133,12 7,44% -

FATURAÇÃO

2018
FATURAÇÃO

2019

350 principais armazéns generalistas 
de materiais de construção  
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118 SAZULI - IMP. E EXP. CERÂMICAS E SANITÁRIOS, LDA PORTO 2.306.301,57 1.865.953,13 23,60% -

119 TINTAS VARMOL, LDA GUARDA 2.301.071,23 1.797.448,55 28,02% -

120 FONTAÍNHAS REVEST, LDA BRAGA 2.291.120,65 1.911.187,63 19,88% -

121 COVELO & PINTO, LDA SETÚBAL 2.237.612,11 2.580.644,95 -13,29% -

122 GABRIEL COSTA & FILHOS, LDA LEIRIA 2.233.949,64 2.217.377,61 0,75% -

123 MAXIARCOS, LDA VIANA DO CASTELO 2.220.941,59 2.018.634,22 10,02% 

124 MANUEL ALMEIDA COSTA & FILHOS, LDA VISEU 2.194.614,25 2.377.786,19 -7,70% -

125 TOPBANHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LEIRIA 2.176.934,43 2.160.126,83 0,78% 

126 REVESTIMENTOS FIGUEIREDO, LDA GUARDA 2.132.334,71 2.073.846,29 2,82% -

127 ARMANDO SALGADO OLIVEIRA & COMPANHIA, LDA BRAGA 2.123.005,01 2.041.400,53 4,00% 

128 AZULPASTEL, LDA VILA REAL 2.117.874,12 2.062.721,94 2,67% -

129 PEIXOTO & CUNHA, LDA PORTO 2.108.521,93 2.398.831,24 -12,10% -

130 MACORAFAEL - COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO AVEIRO 2.100.941,56 2.374.112,88 -11,51% -

131 RMÃOS FARIA DOS SANTOS, LDA BRAGA 2.089.258,57 2.187.486,18 -4,49% -

132 ROCHA & CHAVES, S.A. VISEU 2.072.198,18 1.805.710,78 14,76% -

133 J.CARDOSO & FILHOS, LDA COIMBRA 2.052.126,68 1.917.737,88 7,01% -

134 MASOTAV, LDA AVEIRO 2.042.953,69 1.896.355,44 7,73% 

135 ANTÓNIO MATOS, LDA VIANA DO CASTELO 2.029.434,68 1.974.364,01 2,79% -

136 SULCAVE - COMÉRCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FARO 2.019.401,50 1.786.339,61 13,05% 

137 ALBERTO SILVA OLIVEIRA, LDA AVEIRO 2.011.984,30 1.731.260,91 16,21% -

138 SALAZAR & VALE, LDA BRAGA 1.992.256,39 1.867.444,68 6,68% -

139 GUILHERME BASTO, SUCESSORES, LDA BRAGANÇA 1.892.172,00 1.585.209,30 - 

140 ANTÓNIO GREGÓRIO MIRA & JOSÉ GREGÓRIO MIRA, LDA BEJA 1.892.019,38 1.822.166,87 3,83% -

141 NORBERTO GASPAR - COMÉRCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LEIRIA 1.888.083,91 2.216.740,17 -14,83% -

142 BARROS & ALEXANDRE, S.A. LEIRIA 1.880.355,78 1.757.179,82 7,01% -

143 EDMARMAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 1.880.075,18 1.612.128,12 16,62% -

144 DROGARIA NOGUEIRENSE, LDA AVEIRO 1.855.306,45 1.650.889,07 12,38% -

145 COZITEJO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SETÚBAL 1.832.312,16 1.786.127,65 2,59% -

146 GLOBALBRICO, LDA PORTO 1.816.286,31 1.659.060,57 9,48% -

147 J.M.S.PEREIRA & FILHOS, LDA LEIRIA 1.804.503,11 1.722.389,77 4,77% -

148 FAFBANHO - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BRAGA 1.793.794,05 1.598.800,64 12,20% -

149 ARMANDO GOMES LINDO & FILHOS, LDA AVEIRO 1.786.938,25 1.832.945,95 -2,51% -

150 MACODAL, LDA COIMBRA 1.762.696,67 1.652.305,18 6,68% -

151 MARIA ARMINDA MOREIRA, UNIPESSOAL, LDA PORTO 1.741.626,44 1.424.146,54 22,29% -

152 CURIÃO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VILA REAL 1.695.305,63 1.718.504,76 -1,35% 

153 ANTÓNIO COIMBRA DAS NEVES, LDA LISBOA 1.689.041,03 1.362.303,71 23,98% -

154 CASA ISIDORO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 1.681.014,21 1.489.522,33 12,86% 

155 J. P. TEIXEIRA - ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA AVEIRO 1.676.770,93 1.490.509,72 12,50% -

156 FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO DO VALE DO SOUSA PORTO 1.644.498,88 1.664.687,47 -1,21% -
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157 IDEALHOUSE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA FARO 1.600.787,05 1.349.748,29 18,60% -

158 FREITAS & PEREIRA SOUSA, LDA BRAGA 1.575.055,09 1.272.139,55 23,81% -

159 ANDRADE, PIMENTA & CA. - REPRESENTAÇÕES, LDA BRAGA 1.574.773,56 1.743.690,51 -9,69% -

160 RODRIGUES RAFAEL, LDA LEIRIA 1.574.230,17 1.500.890,91 4,89% -

161 COSTA & SA, LDA VIANA DO CASTELO 1.570.258,39 1.635.110,81 -3,97% 

162 PAISAGENS INTERIORES, UNIPESSOAL, LDA LISBOA 1.538.949,48 1.286.712,22 19,60% 

163 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRELA DE SANTO AMARO CASTELO BRANCO 1.525.412,29 1.431.520,98 6,56% -

164 ALFAIATE & SANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA ÉVORA 1.511.867,69 1.195.187,59 26,50% 

165 ANTÓNIO TEIXEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 1.509.752,52 1.413.399,91 6,82% -

166 HEITOR DE CAMPOS AMOEDO, LDA VIANA DO CASTELO 1.498.529,49 1.452.060,62 3,20% -

167 LANÇA & FILHO, LDA BEJA 1.490.005,11 1.316.732,83 13,16% -

168 AZULEJOS DEL VADO, LDA FARO 1.483.302,12 1.352.832,63 9,64% -

169 JOFEPER -COMERCIO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTARÉM 1.462.227,00 1.591.062,00 -8,10% 

170 DOMINGOS DOS SANTOS DA SILVA, LDA VISEU 1.460.591,02 1.340.546,50 8,95% 

171 M.CAÇADOR & CAÇADOR, LDA SANTARÉM 1.456.885,48 1.435.001,17 1,53% -

172 SMC - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. VILA REAL 1.439.151,94 1.346.725,01 6,86% -

173 AFONSO DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, LDA PORTO 1.438.955,11 1.431.361,30 0,53% -

174 SOCIRMÃOS - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS, LDA BRAGA 1.435.452,41 1.376.274,27 4,30% -

175 TECNOGESSO - COMÉRCIO E SERVIÇOS, UNIPESSOAL ILHA DA MADEIRA 1.433.192,58 1.433.478,85 -0,02% -

176 PINHALGRÊS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SETÚBAL 1.413.035,97 1.396.353,60 1,19% 

177 CARVALHO & MAIA, LDA LEIRIA 1.409.635,85 1.334.839,75 5,60% 

178 COMERCIALIZAÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO HELBETA CASTELO BRANCO 1.407.839,10 1.160.325,61 21,33% 

179 FLORIDO BRAGADESTE FERREIRA & FILHOS, LDA SETÚBAL 1.402.390,22 1.355.294,12 3,47% 

180 DEDEIRAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA ÉVORA 1.402.161,87 1.065.615,86 31,58% -

181 DROGARIA MODERNA ALCAINENSE, LDA CASTELO BRANCO 1.401.752,24 1.302.350,89 7,63% 

182 SAMPAIO & SILVA UNIPESSOAL, LDA AVEIRO 1.386.596,35 1.277.925,84 8,50% -

183 ANTÓNIO JOSÉ & FILHOS, LDA COIMBRA 1.358.831,50 980.923,08 38,53% 

184 DIAMANTINO MOTA GASPAR, LDA LEIRIA 1.357.355,71 1.429.916,31 -5,07% -

185 TONS DE BANHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 1.349.927,22 1.470.828,55 -8,22% -

186 DCMT - DECORAÇÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGANÇA 1.336.921,47 1.294.908,12 3,24% -

187 RITA BOTINAS E LUIS BOTINAS FARO 1.309.372,67 1.263.345,54 3,64% 

188 ADRIAZUL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA AVEIRO 1.304.643,99 1.520.029,96 -14,17% -

189 MACROFAL - GESSOS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 1.298.881,28 1.112.569,37 16,75% -

190 LEAL TEIXEIRA, LDA AVEIRO 1.265.972,60 1.066.589,51 18,69% -

191 ARTUR LAGOELA & FILHOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PORTO 1.239.609,75 1.083.304,75 14,43% -

192 SANITORRES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 1.232.261,83 1.156.736,31 6,53% -

193 ALBERTO PIRES PEREIRA & FILHOS, LDA GUARDA 1.230.365,32 1.088.238,20 13,06% -

194 BRICOFERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA BEJA 1.207.734,89 1.184.540,91 1,96% 

195 GRESDEMO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 1.206.731,17 1.126.531,61 7,12% 
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196 JOAQUIM CARDOSO CALDEIRA & FILHOS, LDA GUARDA 1.204.359,44 971.687,19 23,95% 

197 CARVALHO & AFONSO, LDA LISBOA 1.203.512,09 1.107.733,76 8,65% -

198 MATCONSTORE, LDA GUARDA 1.197.728,55 957.390,17 25,10% -

199 CERAMICA FATIMA & COSTA, LDA PORTO 1.176.681,34 1.037.628,95 13,40% -

200 CARLOS SANTOS, LDA LISBOA 1.175.829,40 1.047.285,38 12,27% -

201 LAMBELHO E FILHO, LDA CASTELO BRANCO 1.162.827,27 1.222.112,25 -4,85% -

202 MAVAMAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 1.153.368,90 973.953,25 18,42% -

203 RICARDO & RICARDOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GUARDA 1.146.447,58 1.079.968,32 6,16% 

204 S. E A. - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 1.136.922,68 1.093.655,81 3,96% -

205 MATERCOSTA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 1.133.505,43 1.096.067,99 3,42% -

206 BRICOGESSOS, LDA LISBOA 1.126.337,01 1.046.891,74 7,59% -

207 IRMÃOS VIEIRA, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 1.121.553,64 924.839,77 21,27% -

208 L.O.S. - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LISBOA 1.114.143,51 1.057.705,64 5,34% -

209 MACORIMA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA RANHA LEIRIA 1.107.857,80 1.057.974,42 4,71% -

210 CASA CUBAIXO - MAT. DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO BEJA 1.101.652,10 1.317.767,25 -16,40% 

211 AZULMARMOL - REVESTIMENTOS, LDA PORTO 1.089.464,03 1.055.166,41 3,25% -

212 PIMACON - PAIVA, INDÚSTRIA E MAT. DE CONSTRUÇÃO BRAGA 1.068.030,38 1.070.182,45 -0,20% -

213 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ERNESTO & LEÃO, LDA PORTO 1.067.323,97 813.184,75 31,25% -

214 ESTUQUES FECHAS,LDA. BRAGA 1.059.222,00 1.003.051,00 - 

215 LUCIO FERNANDES & FILHOS, LDA VISEU 1.053.038,98 1.175.346,10 -10,41% -

216 JOSÉ MANUEL DOS SANTOS & FILHOS, LDA BRAGA 1.043.428,84 1.163.770,94 -10,34% -

217 ALMÉRIO & FILHOS, LDA GUARDA 1.042.788,13 992.396,44 5,08% -

218 QUINTA DOS VALES - AGRICULTURA E TURISMO, LDA FARO 1.042.184,48 1.195.692,75 -12,84% -

219 JOSÉ MANUEL O.BRISSOS, LDA SETÚBAL 1.039.646,97 914.497,99 13,68% -

220 MACOSÊCO - REPR. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA COIMBRA 1.027.064,91 926.950,12 10,80% -

221 GOUVILAR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DAS BEIRAS GUARDA 1.021.301,58 968.047,26 5,50% -

222 FERNANDO RIBAU, LDA AVEIRO 1.016.031,21 1.414.775,13 -28,18% -

223 PÓVOAMAT, LDA PORTO 986.360,23 1.000.731,22 -1,44% -

224 MACOTIRSO - SOCIEDADE DE MAT. DE CONSTRUÇÃO PORTO 981.645,79 773.337,67 26,94% -

225 MAGUIR - ELECTR. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA GUARDA 973.657,09 935.751,36 4,05% 

226 CANOLIVA - EQUIPAMENTOS CANAL. E REPRESENTAÇÕES COIMBRA 961.732,60 737.600,48 30,39% 

227 LUÍS ADRIANO RODRIGUES, LDA ÉVORA 955.009,95 940.929,04 1,50% -

228 BUNHOCENTRO - COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO COIMBRA 948.960,68 817.052,27 16,14% -

229 FRANCISCO MARTINS NUNES, LDA SETÚBAL 947.967,36 824.878,74 14,92% -

230 GRÉSDIAS - COMÉRCIO REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS SANTARÉM 947.258,58 814.000,97 16,37% 

231 PREGIMAC - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 943.218,60 849.885,22 10,98% -

232 BRICOELVAS - BRICOLAGE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PORTALEGRE 927.231,78 831.932,02 11,46% -

233 AGUIAR, IRMÃOS, LDA VISEU 912.016,57 883.508,50 3,23% -

234 DROGARIA DO CASAL, LDA PORTO 908.036,00 856.750,00 5,99% -
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235 CLIMABANHO - COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO BRAGANÇA 895.481,09 688.375,66 30,09% -

236 SANIREAL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VILA REAL 883.246,14 836.766,46 5,55% -

237 MACOVICTOR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA AVEIRO 875.570,73 684.281,86 27,95% -

238 ADELINO COSTA RODRIGUES (SANISOL) LEIRIA 873.545,92 1.023.051,69 -14,61% 

239 GRESVILMAT, UNIPESSOAL, LDA VISEU 864.924,85 786.041,97 10,04% -

240 ROCHA & BRITO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VIANA DO CASTELO 852.823,64 883.750,05 -3,50% -

241 MOSTRALUZ, LDA VISEU 847.147,38 303.508,35 179,12% 

242 MACOBAÇA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ALCOBAÇA LEIRIA 844.667,13 794.449,99 6,32% 

243 HILÁRIO ANTÓNIO ALMEIDA, HERDEIROS, LDA ÉVORA 837.385,59 760.198,08 10,15% 

244 EVARISTO LIMA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 826.997,54 898.510,92 -7,96% -

245 PAVILAMEGO - CONSTRUÇÕES PAVIMENTOS DE LAMEGO VISEU 798.155,92 760.546,57 4,95% -

246 JOLEMOS - CERÂMICAS E SANITÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA BRAGA 771.017,32 760.311,88 1,41% -

247 SILVESTRE & FILHOS, LDA PORTO 762.872,65 699.634,93 9,04% -

248 EZEQUIEL DA SILVA PINHO & FILHOS, LDA AVEIRO 744.743,57 1.058.766,26 -29,66% -

249 AZULDOURO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA VISEU 744.074,24 581.815,10 27,89% -

250 ANNOPEI 2, LDA BRAGA 743.900,37 819.375,42 -9,21% -

251 CENTRAL FATCHÁS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGANÇA 742.438,84 827.757,70 -10,31% -

252 3ASES - MATE. DE CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÕES SETÚBAL 736.155,48 250.544,99 193,82% 

253 ALBUMAT - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FARO 732.870,26 646.131,71 13,42% -

254 MACOPENA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PENACOVA COIMBRA 732.533,51 720.439,01 1,68% -

255 MÁRMOGUIA - MÁRMORES E CANTARIAS, LDA AVEIRO 719.961,10 374.566,94 92,21% -

256 MACAJO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA SETÚBAL 714.817,42 652.163,82 9,61% -

257 CARNEIRO & IRMÃO, LDA BRAGA 710.954,22 688.891,78 3,20% -

258 AURYMAT BRICOLAGE E CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 708.946,76 548.056,31 29,36% -

259 A.M.M. - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COIMBRA 708.626,59 666.181,43 6,37% -

260 BLOKFORT, LDA VISEU 697.852,34 590.913,65 18,10% 

261 CANALBEIRA - CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA VISEU 669.174,30 662.659,49 0,98% -

262 CASA MAIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , LDA BRAGANÇA 663.408,79 563.047,08 17,82% -

263 SOMAR - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE MAT. DE CONST. ILHA TERCEIRA 650.672,14 883.694,96 -26,37% -

264 TRADIMASSAS, LDA PORTO 645.980,34 867.591,58 -25,54% -

265 MACOPAIVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA VISEU 631.561,99 467.392,36 35,12% -

266 MANUEL MASCARENHAS & FILHOS, LDA BRAGANÇA 630.955,16 517.824,29 21,85% -

267 MARQUESMATER - MAT. DE CONSTRUÇÃO E PINTURAS LEIRIA 627.550,84 609.411,16 2,98% -

268 SERVIRODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA VISEU 621.561,69 509.508,27 21,99% -

269 MANUEL JOSÉ VELEZ CARUJO & FILHOS, LDA PORTALEGRE 601.797,81 526.329,22 14,34% -

270 ANDRADE & CÉU-COMÉRCIO MOVEIS ELECTR., LDA SETÚBAL 596.698,23 747.752,44 -20,20% -

271 MENUMATER, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LEIRIA 589.684,32 585.892,19 0,65% -

272 ANTÓNIO MARTINS FERNANDES DA SILVA, LDA PORTO 586.590,87 598.572,46 -2,00% -

273 MARTELO ELÉCTRICO, LDA AVEIRO 582.852,18 673.145,14 -13,41% -
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274 CONSTRUMATOS, UNIPESSOAL, LDA SETÚBAL 580.000,00 - - -

275 ARMANDO FREITAS & FILHOS, LDA PORTO 577.704,70 516.781,79 11,79% 

276 BRANDÃO & PEREIRA, LDA AVEIRO 575.841,72 871.291,97 -33,91% -

277 MATERMAXIME - MAT. DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LISBOA 572.746,66 412.409,74 38,88% -

278 GOMES, CERQUEIRA & FILHOS, LDA VIANA DO CASTELO 569.362,15 524.600,00 8,53% -

279 AZULMIR - AZULEJOS E LOUÇAS SANITÁRIAS, LDA COIMBRA 568.238,53 743.051,33 -23,53% -

280 ADELINO LIMA & FILHOS - CONSTRUÇÕES, LDA BRAGA 564.238,43 397.492,74 41,95% -

281 BLOQUIM - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA PORTALEGRE 532.870,24 457.796,84 16,40% 

282 ELEMENTO D’ÊXITO, UNIPESSOAL, LDA BEJA 519.810,80 505.499,52 2,83% 

283 POUSOGESSOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LEIRIA 513.271,25 520.583,77 -1,40% -

284 BRICONORTE - COMÉRCIO DE BRICOLAGE, LDA VIANA DO CASTELO 495.097,00 471.475,19 5,01% -

285 MARIANO BELCHIOR ALMEIDA & FILHOS, LDA PORTALEGRE 491.351,72 575.812,25 -14,67% 

286 APRÍGIO MANUEL DA SILVA LEAL, UNIPESSOAL, LDA PORTO 483.148,19 485.360,50 -0,46% -

287 CRIAPLAC - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PORTO 480.831,92 341.649,46 40,74% 

288 MANUEL PATACO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGANÇA 467.923,31 419.902,90 11,44% -

289 TCC - TÉCNICA E COMPONENTES DE CONS., UNIPESSOAL AVEIRO 460.113,25 551.458,53 -16,56% -

290 SANI-RÉGUA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL VILA REAL 455.202,99 494.530,01 -7,95% -

291 LEONARDO JOSÉ TEIXEIRA, UNIPESSOAL, LDA BRAGA 453.969,72 482.949,47 -6,00% -

292 JÚLIO ALEXANDRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SETÚBAL 449.715,24 513.029,22 -12,34% 

293 ARLINDO TAVARES CEREJO, LDA AVEIRO 444.859,89 426.421,19 4,32% -

294 NOVISANTOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 444.081,72 429.868,83 3,31% -

295 MACOMARES - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 443.373,04 442.864,20 0,11% 

296 MOURATAL I - CONSTRUÇÕES, ADMIN. DE PRO., LDA FARO 441.275,66 456.513,72 -3,34% -

297 ROMACER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA AVEIRO 428.010,29 399.051,16 7,26% -

298 PEDRO & DELGADO, LDA LEIRIA 423.630,08 431.231,79 -1,76% -

299 FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA VISEU 421.874,20 496.149,03 -14,97% -

300 M. CABRAL & FILHAS, LDA ILHA DE SÃO MIGUEL 419.105,68 407.661,50 2,81% -

301 M.GUERRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, LDA BRAGANÇA 414.746,34 441.614,09 -6,08% -

302 DROGMAT, UNIPESSOAL, LDA PORTO 414.562,69 350.258,89 18,36% 

303 CONSTRECO - PRODUTOS ECOLÓGICOS E ECONÓMICOS LISBOA 374.743,88 359.325,86 4,29% -

304 MATERCASA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LEIRIA 367.249,68 420.201,05 -12,60% 

305 TOKA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 366.587,26 70.979,15 416,47% 

306 JOSÉ DA SILVA CARLOS, LDA AVEIRO 365.993,28 362.644,76 0,92% -

307 PILAR - CONSTRUÇÕES, LDA VILA REAL 361.270,15 537.368,73 -32,77% -

308 MESACO -  QUALIDADE E INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO COIMBRA 359.715,09 307.972,47 16,80% -

309 A.M.FORTUNATO & FILHOS, LDA GUARDA 348.280,24 350.717,70 -0,69% -

310 LELIMEL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 347.832,12 328.052,06 6,03% 

311 MACOCHÃ - CONSTRUÇÃO E MATERIAIS, LDA VILA REAL 341.556,84 346.749,16 -1,50% -

312 TRANSPORTES MORAIS & FILHO, LDA BRAGANÇA 325.352,10 286.936,03 13,39% -
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ARMAZÉNS

313 STATUSGRAVITA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,  LDA BRAGA 323.945,50 197.220,33 64,26% -

314 ESSENCIAL ROUTE, LDA LEIRIA 307.938,03 373.092,51 -17,46% -

315 ADERITO BORGES & IRMÃO, LDA BRAGANÇA 298.453,13 336.364,11 -11,27% -

316 AGE INTEMPORAL UNIPESSOAL, LDA VIANA DO CASTELO 296.378,77 336.251,17 -11,86% -

317 GIL E VITOR, LDA LEIRIA 292.835,86 266.630,95 9,83% -

318 GONÇALO FERRAZ, UNIPESSOAL, LDA AVEIRO 285.744,70 172.942,94 65,22% -

319 ANTÓNIO J.LOPES & FILHOS, LDA SANTARÉM 278.886,14 215.336,86 29,51% -

320 PAVIONDA - SOCIEDADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LEIRIA 270.666,36 214.083,73 26,43% 

321 LOPBANHO - EQUIPAMENTOS PARA BANHO, LDA BRAGA 252.001,94 268.480,66 -6,14% -

322 AZULEJOS E PAVIMENTOS MARTINS & RAQUEL, LDA VISEU 248.644,97 168.457,33 47,60% -

323 SOCIEDADE CERÂMICA SILMAR, S.A. LEIRIA 243.727,89 319.996,11 -23,83% -

324 COUTAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA AVEIRO 241.811,80 218.825,69 10,50% -

325 REIS & REIS, LDA ILHA TERCEIRA 240.803,58 227.968,31 5,63% -

326 SALVADOR & JESUS, LDA LEIRIA 233.053,99 221.621,68 5,16% 

327 IRMÃOS FARIA, UNIPESSOAL, LDA ILHA DO PICO 218.508,74 202.836,65 7,73% -

328 JOÃO FONTES ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA BRAGA 210.998,23 183.194,22 15,18% -

329 CENTIBASE, UNIPESSOAL, LDA BRAGA 208.983,25 213.955,85 -2,32% -

330 FERNANDO RAMOS, LDA COIMBRA 203.689,43 166.813,56 22,11% -

331 ISOBARROSO, LDA VILA REAL 197.348,70 197.566,95 -0,11% -

332 CERPOVOA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA PORTO 174.322,10 270.724,29 -35,61% -

333 CARVALHO & LEMOS, LDA BRAGA 162.686,59 203.816,07 -20,18% -

334 FERNANDO TEIXEIRA FERNANDES & FILHOS, LDA AVEIRO 157.268,99 136.954,76 14,83% -

335 MVRU - DROGARIA EGITANÊA, UNIPESSOAL, LDA CASTELO BRANCO 156.282,89 198.778,07 -21,38% -

336 VOUGACARDOSO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA LISBOA 151.574,80 152.550,71 -0,64% 

337 PROJECTO MOSAICO, ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA LISBOA 147.786,53 156.959,90 -5,84% -

338 LIMPAMOS - MANUTENÇÃO E LIMPEZAS, LDA FARO 139.840,80 117.132,02 19,39% -

339 TEVILAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA VISEU 129.663,22 55.828,98 132,25% -

340 BRICO-SALINAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SANTARÉM 117.412,62 122.633,73 -4,26% -

341 DAMIÃO DE MEDEIROS, LDA * ILHA DE SÃO MIGUEL 49.547.450,79 46.394.715,56 6,80% 

342 MASTER RETOK, LDA PORTALEGRE - 2.146.566,59 - 

343 TRANSCOLECAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA SETÚBAL - 1.041.626,80 - -

344 MARGARIDA RIBEIRO & FILHOS, LDA PORTO - 491.043,34 - -

345 INSTANTE FLUTUANTE DECORAÇÃO E BRICOLAGE, LDA LISBOA - 290.038,74 - -

346 NORTIMPER - MAT. PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA PORTO - 222.621,60 - -

347 FIELGRÉS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA PORTO - 211.477,14 - -

348 TAPADAS & SOUSA, LDA PORTALEGRE - 206.631,95 - -

349 PINHEIRO & RIBEIRO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA PORTO - 202.157,30 - -

350 PRETO & PINHO, UNIPESSOAL, LDA BRAGA - 184.873,97 - -

* É a faturação de todo o Grupo Alimentar. A divisão da venda de materiais de construção ascende a cerca de 3 milhões de euros.
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Valenciano de nascimento, Víctor Ferrón tem dois filhos e é, há mais de 20 anos, português de adoção e, como bem 
sublinha no início da entrevista, “orgulhoso de o ser”.
O seu primeiro contacto com os materiais de construção foi no início da década dos anos 90, no qual exerceu funções 
de manutenção mecânica na indústria cerâmica. Tem uma vasta experiência, de mais de 27 anos, no setor dos ma-
teriais de construção, 23 dos quais no mercado português e os últimos 7 anos na BigMat Iberia como coordenador 
de Portugal.

Como analisa o setor neste momento com a situa-
ção gerada pela COVID 19?

A maior parte do setor está a experimentar um cres-
cimento devido à grande procura de materiais, sobretu-
do para as renovações, em aspetos como o isolamen-
to térmico e acústico, e também para a adequação de 
espaços exteriores como o jardim, além das pinturas. O 
teletrabalho fez com que as pessoas permaneçam mais 
tempo em casa e, neste novo contexto, procuram um 

maior conforto e bem-estar na mesma. Por outro lado, e 
devido à impossibilidade de viajar e aos confinamentos 
que impedem em grande medida o usufruto do lazer no 
exterior, esse consumo está a ser canalizado para o setor 
dos materiais de construção. Efetivamente, estão a surgir 
novos adeptos do “faça você mesmo” (do it your self).

Por outro lado, a pandemia foi o acelerador da digi-
talização e da venda online por parte dos distribuidores 
que ainda não tinham desenvolvido esta via de negócio 

Víctor Ferrón
Coordenador para Portugal da BigMat Iberia
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“Ao nível de grupo estamos totalmente 
abertos para fazer acordos com outros 
operadores do setor sem necessidade 

de que se integrem nas nossas marcas”
ou a tinham como um complemento sem lhe dedicar 
muitos recursos. Nós não fomos tão surpreendidos pela 
pandemia porque já tínhamos desenvolvido previamente 
a nossa plataforma da Internet e o nosso site, e neste 
momento podemos dizer que está a ser muito utilizado 
pelos clientes que pedem os produtos através do mesmo 
e, em 75 % das vezes, passam fisicamente nos nossos 
pontos de venda para recolher os pedidos. Felizmente, 
de momento não nos ressentimos com a situação gerada 
pela COVID 19.

Como é que acha que evoluirá uma vez ultrapas-
sada a situação?

É uma pergunta difícil. Vai depender muito do que 
entendermos por “ultrapassar a situação” e de quan-
do voltará a economia à normalidade. Mas, em setores 
como o turismo e a hotelaria, embora muitos operadores 
não resistirão aos fechos e não voltarão a abrir, muitos 
negócios e estabelecimentos fá-lo-ão depois de bastan-
te tempo fechados. Neste caso, provavelmente, com a 
reabertura necessitarão de remodelações e atualizações 
para dar resposta à nova procura de ambientes seguros 
e higiénicos. Não acredito que o fim da pandemia venha 
a ser um corte abrupto do crescimento que atualmente o 
setor experimenta.

Pensa que o setor da distribuição em Portugal se 
encontra muito atomizado e que isso dificulta o cres-
cimento dos armazéns?

Sim, sem dúvida. É um setor excessivamente atomi-
zado que abre passagem, sem qualquer tipo de barreira, 
à expansão dos grandes grupos de bricolage, decora-
ção e construção que, pouco a pouco, estão a domi-
nar o mercado. É necessário que se tenha em conta que 
agora, numa zona de influência encontramos diversos 
distribuidores, com maior ou menor volume, os quais 
distribuem a quota de mercado sem chegar a ter ne-
nhum deles uma presença significativa na zona, o que 
lhes impede o crescimento e os torna pouco interessan-
tes para os fabricantes.

É necessário adicionar que esta situação também lhes 
dificulta a concorrência e a convivência a médio prazo 
com as grandes superfícies de bricolage e construção 

que cada vez têm maior presença, inclusive em localida-
des com baixa população onde ninguém pensava que se 
estabeleceriam.

Se fosse fabricante, dedicaria recursos comerciais 
a visitar e atender 3 ou 4, ou inclusive 5 contas numa 
mesma zona, quando existe um grande operador como 
a BigMat, com marca reconhecida pelo consumidor que 
lidera esse concelho e, além disso, dispõe de gestão de 
compras centralizada e está presente por todo o país? É 
claro que o setor, mais cedo ou mais tarde, tem de iniciar 
um processo para a concentração como ocorreu noutros 
países europeus.

O Grupo BigMat pode proporcionar alguma solu-
ção?

Tal como vem fazendo desde a sua implantação em 
Portugal, a BigMat quer ser não apenas o motor desta 
concentração, mas também a ajuda para a profissionali-
zação da gestão dos armazéns, o que vai beneficiar to-
das as empresas, e todos os profissionais e particulares 
portugueses. Temos uma história de sucesso de mais de 
20 anos nesta tarefa e já estamos a transferir toda a nos-
sa experiência ao mercado português.

É necessário, portanto, estabelecer acordos entre 
distribuidores.

É um dos caminhos para o crescimento. Noutros 
países, temos sócios que se fundiram otimizando as es-
truturas e recursos ao mesmo tempo que aumentaram o 
volume e a quota de mercado.

Em Portugal, há sócios com essa inquietação que já 
estão a ser acompanhados pelo Departamento de Con-
sultoria de Gestão da BigMat para estudar as várias op-
ções. Ao nível de grupo estamos totalmente abertos para 

“É claro que o setor, mais 
cedo ou mais tarde, tem de 

iniciar um processo para
 a concentração”
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fazer acordos com outros operadores do setor sem ne-
cessidade de que se integrem nas nossas marcas, mas 
estabelecendo acordos de colaboração que permita a 
ambos continuar a crescer.

No Grupo BigMat, pensamos que ter uma estratégia 
inteligente de cooperação empresarial é positivo porque 
fortalece as empresas independentes, aumenta a sua 
competitividade, e ajuda-nos a operar em concorrência 
com as grandes superfícies de bricolage.

Como é que as Centrais de Compras e Serviços 
podem ajudar o setor a tornar-se mais competitivo?

As centrais de compras e serviços nasceram muito 
focadas na obtenção de “bons preços”. Hoje, o mercado 
apresenta outros desafios: dar o salto e oferecer, além 
disso, serviços acrescentados como uma imagem de 
marca unida e sólida, estratégias de marketing e comu-
nicação próprias e programas de formação para os só-
cios ou associados que lhes permitam ser cada vez mais 
competitivos e profissionais. Por isso, o Grupo BigMat e 
as suas sociedades são já uma Central de Vendas com 
vocação de se tornarem os líderes do setor.

Porque é que é importante ter uma marca de canal?
Por definição, a marca BigMat é um sinal visível que 

nos distingue e que proporciona confiança e valor ao 
cliente. Além disso, acelera as decisões de compra por-
que o cliente já sabe o que encontrará nesta marca.

O consumidor, quer o profissional, quer o particular, 
procura as marcas para os diversos produtos de que ne-
cessita. Para determinados produtos escolhe uma mar-
ca, mas para outros já não se sente tão confiante com 
as marcas que tinha escolhido ou não tem preferência. 
Quando se tem e se cuida a marca própria ou de canal, 
os clientes sabem que qualquer produto da marca pró-
pria lhes garante qualidade e serviço. No nosso caso, na 
BigMat, escolhemos os fabricantes líderes de cada seg-
mento para produzirem a nossa marca, além de dispor-
mos de todos os produtos com a certificação APP+. Para 
o armazém, ter acesso a uma marca própria e exclusiva 
diferencia-o, não só pela redução de custos comerciais, 
como também porque evita as comparações de preços 
com outros operadores, dado que as marcas próprias 
não estão acessíveis a elementos alheios à organização.

Como analisa o crescimento desenvolvido pela 
BigMat em Portugal?

O grupo operava em Portugal unicamente com a 
marca BigMat e tinha dois sócios que estavam integra-
dos nas organizações regionais espanholas. Desde que 
se começou a trabalhar de forma dedicada no mercado 
português, fomos crescendo em número de sócios con-
tando atualmente com 27 pontos de venda e 21 sócios 
distribuídos por 15 distritos e pela região autónoma dos 
Açores. Há 4 anos, constituiu-se a organização regional 

em Portugal com a eleição do presidente, e este repre-
senta os interesses dos sócios portugueses no Conselho 
de Administração da BigMat Iberia, S.A.

Que volume de negócios representa a BigMat em 
Portugal?

Na falta de dados oficiais, os armazéns BigMat con-
seguiram uma faturação no ano de 2020 de perto de 43 
milhões de euros, exclusivamente em materiais de cons-
trução e bricolage. Também, há pouco tempo temos 
outra marca pertencente ao grupo BigMat a operar em 
Portugal com um crescimento exponencial. Por último, 
quero realçar que tivemos nestes anos de expansão, um 
aumento na inclusão de fabricantes nacionais não só 
para o mercado português, mas também para abastecer 
os nossos sócios espanhóis e a nossa plataforma logís-
tica com todo o tipo de produtos “made in Portugal”: sa-
lamandras, maquinaria de construção, mobiliário de ba-
nho, torneiras, tintas, grelhadores e até substratos para o 
jardim. Em Portugal fabrica-se com excelente qualidade, 
e a BigMat pode ser o ponto-chave para o sempre tão di-
fícil mercado espanhol. Estamos consolidados, orgulho-
sos do nosso desenvolvimento e continuaremos a abrir 
caminho.

O que é que acha que a BigMat proporciona à 
gestão de um armazém?

Além de “bons preços”, que é o que inicialmente um 
armazém procura quando se aproxima ou é contactado 
pela BigMat, estou convencido de que a maior contribui-
ção é a informação. Dispomos de vários departamentos 
que prestam assessoria aos nossos sócios tanto nos pro-
dutos e novas famílias a desenvolver, como para otimizar 
os indicadores da empresa. Qualquer armazém BigMat 
evita as denominadas curvas de aprendizagem. Um ar-
mazém deixa de estar “sozinho” e dependente das in-
formações condicionadas que lhe chegam de terceiros. 
No dia a dia de um armazém, os sócios da BigMat têm 
uma plataforma logística e duas entregas semanais em 
Portugal continental.

Além disso, facilitamos o acesso a determinados pro-
dutos que em Portugal se encontram controlados em ter-
mos de produção por um ou dois fabricantes.

“Em Portugal fabrica-se 
com excelente qualidade, e 
a BigMat pode ser o ponto-

chave para o sempre tão
 difícil mercado espanhol”
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A que é que se refere quando diz que um armazém 
BigMat evita as denominadas curvas de aprendiza-
gem?

Nós dispomos de diversos projetos e vou dar-lhe dois 
exemplos do nosso dinamismo: por um lado, a BigWin, 
que é a nossa empresa de janelas e portas de PVC à 
medida e standard e, por outro, os Universos BigMat, os 
nossos “shop in shop”, que são projetos “chave na mão” 
negociados e implementados pelos serviços centrais. 
São dois bons exemplos que diminuem, e possivelmente 
evitam, a tão cara curva de aprendizagem.

Com que outros projetos e serviços é que a Big-
Mat apoia os sócios?

Como dizia no início, a pandemia “obrigou” os distri-
buidores a digitalizar os negócios e nós também tivemos 
de amadurecer um processo que já vínhamos desenvol-
vendo há muito tempo. Neste momento, já dispomos de 
uma venda online que prioriza o “clique & collect”, com 
uma estratégia que dirige o cliente online ao espaço offli-
ne e gera trânsito de consumidores aos estabelecimen-
tos dos nossos sócios.

Também outro serviço importantíssimo e de que 
nos sentimos muito orgulhosos é a logística. A nossa 
plataforma logística possui mais de 100 000 m2, 24 500 m2 
dos quais são cobertos, e um pátio de 34 000 m2, aos que 
é necessário somar outros 50 000 m2 reservados para fu-
turas ampliações.

Uma vintena de cais de carga e uma capacidade de 
armazenamento coberto para mais de 40 000 paletes faz 
com que, como digo, seja um dos nossos maiores su-
cessos. Não há dúvida de que este serviço logístico oti-
miza os recursos dos sócios, não só porque se ganham 
recursos financeiros que já não se dedicam a stocks, mas 
também porque se podem transformar superfícies de ar-
mazenamento em mais superfícies de vendas.

Outros dos projetos com sucesso foram os Big-
Mat City e os GIPV.

Efetivamente, os BigMat City são outra das nossas 
marcas também presentes no território português e que 
englobam os pontos de venda de proximidade. De igual 
modo, os sócios BigMat também têm o GIPV, outro dos 
nossos serviços cuja sigla significa: “Gestão Integral do 
Ponto de Venda”. Este serviço procura os sócios que 
não dispõem de uma alternativa à renovação geracional, 
que lhes dará o Grupo e que manterá o negócio que com 
tanto esforço criaram, garantindo a sua gestão e explora-
ção, e recebendo benefícios por isso.

O nosso amplo programa de ação adapta-se às cir-
cunstâncias de cada sócio e respetivo negócio, além de 
que também dispõe de um departamento de merchandi-
sing que assessora sobre como maximizar as vendas, e 
desenvolve e distribui tudo o que é necessário aos espa-
ços dos pontos de venda.

             

“Neste momento, já 
dispomos de uma venda 

online que prioriza o 
“clique & collect”, com 

uma estratégia que dirige 
o cliente online ao espaço 

offline e gera trânsito 
de consumidores aos 
estabelecimentos dos 

nossos sócios”
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Há 70 anos que os irmãos Boada 
descobriram que existia uma melhor forma 
de cortar cerâmica, desde então que a 
equipa RUBI trabalha com essa mesma 
mentalidade pioneira e inovadora, com um 
único objectivo: equipar profissionais para 
construir juntos um futuro melhor. Sempre 
inovando e fornecendo as melhores 
soluções, dando sempre o melhor de nós 
próprios. E hoje damos mais um novo 
passo nesse sentido, renovando-nos por 
dentro e por fora.

CONSTRUINDO 
O FUTURO AO 
SEU LADO

BUILDING THE 
FUTURE TOGETHER

www.rubi.com

70YEARS

A RUBI CELEBRA 70 ANOS RENOVANDO 
A SUA IDENTIDADE VISUAL

A origem do Grupo RUBI remonta a 1951 
com a invenção do primeiro cortador de 
azulejo manual da história, apelidado 

de RUBI. Esta ferramenta foi inventada pelos 
irmãos Boada para dar uma solução aos pro-
fissioanis que, na altura, costumavam cortar os 
grossos azulejos decorativos feitos de cimento 
com um martelo e um escopro.

Ao longo destes 70 anos de história da 
RUBI, a marca tem vindo a inovar constante-
mente para dar resposta a qualquer neces-
sidade que um instalador de cerâmica possa 
ter, que estão normalmente ligadas à evolução 
dos materiais e às novas tendências no setor 
da construção. As soluções de ferramentas 
RUBI cobrem os 5 passos do processo de apli-
cação de ladrilho (preparar, cortar e perfurar, 
aplicar, rejuntar e limpar), com um produto de 
alta qualidade.

Atualmente, a RUBI trabalha com mais de 
1000 referências e os 60 % dos produtos que 
aparecem no catálogo de 2021 foram desenvol-
vidos no final dos últimos 5 anos por pesquisa e 
desenvolvimento com as equipas de engenha-
ria de Desenvolvimento de Produto do Grupo 
RUBI, mostrando a confiança da empresa na 
inovação e liderança como pilares fundamen-
tais do sucesso da marca.

Atualmente, o Grupo RUBI encontra-se fo-
cado numa estratégia de negócio atualizada 
que visa diferenciar a marca RUBI e torná-la 
ainda mais reconhecida internacionalmente, em 
qualquer parte do mundo e por qualquer aplica-
dor de cerâmica. Por isso, a empresa desenvol-
veu também um projeto de rebranding e apre-
senta agora a sua nova identidade visual para 
dar um salto qualitativo em todos os elementos 
de comunicação em torno da marca RUBI.

Ao mesmo tempo, reafirma a sua proximi-
dade com o utilizador final, mantendo o pro-
fissional da construção no centro da sua 
estratégia. E, por último, a empresa pretende 
continuar a aumentar a consciência internacio-
nal da Marca, não só na gama de cortadores 
manuais, mas também nas restantes categorias 
de produtos.

O Grupo RUBI, com uma equipa composta 
por mais de 600 profissionais, é constituído 
por 11 subsidiárias em todo o mundo, 3 cen-
tros de produção e um quarto nas suas fases 
iniciais e tem presença de marca em mais de 
120 países. A multinacional opta por continuar 
a trazer soluções inovadoras para a colocação 
de cerâmica, oferecendo formação contínua e 
contribuindo desta forma para profissionalizar o 
setor da construção.

A RUBI oferece-lhe a mais ampla gama de 
ferramentas para enfrentar com sucesso qual-
quer projeto de instalação de azulejos: ferra-
mentas para corte, manuseamento, transporte 
e instalação de azulejos. A empresa inova cons-
tantemente as soluções e fabrica e comercializa 
produtos diferenciais na vanguarda do setor. O 
objetivo é tornar o trabalho do ladrilhador mais 
seguro, mais fácil e eficiente.

 pJosep Munné, RUBI Group General Director, e Carles Gamisans, RUBI Group Deputy 
General Manager.

O Grupo RUBI tem vindo a trazer soluções para o azulejo nos 5 passos 
do processo de colocação de cerâmica desde 1951

A marca Rubi renova por dentro e 
por fora, mantendo o profissional 
da construção no centro da sua 
estratégia, bem como os valores 
que a caracterizam
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Há 70 anos que os irmãos Boada 
descobriram que existia uma melhor forma 
de cortar cerâmica, desde então que a 
equipa RUBI trabalha com essa mesma 
mentalidade pioneira e inovadora, com um 
único objectivo: equipar profissionais para 
construir juntos um futuro melhor. Sempre 
inovando e fornecendo as melhores 
soluções, dando sempre o melhor de nós 
próprios. E hoje damos mais um novo 
passo nesse sentido, renovando-nos por 
dentro e por fora.

CONSTRUINDO 
O FUTURO AO 
SEU LADO

BUILDING THE 
FUTURE TOGETHER

www.rubi.com

70YEARS

A RUBI lança o RUBI TRILLER, um vibrador 
manual para facilitar a distribuição do adesivo

A RUBI continua a ampliar a gama SLAB 
SYSTEM, com a qual oferece soluções 
aos profissionais da colocação de ladri-

lhos que lhes tornam cómodo o trabalho do cor-
te, e facilitam o manuseamento e a instalação 
de lâminas porcelânicas de grande formato. No 
contexto desta estratégia, a RUBI apresentou o 
novo RUBI TRILLER, um vibrador manual para 
a cerâmica que facilita ao colocador a distribui-
ção homogénea do adesivo através de vibra-
ções uniformes no processo de colocação dos 
ladrilhos, especialmente os de grande formato. 
Desta forma, junta-se à gama SLAB SYSTEM, 
concebida para o colocador poder cortar e ma-
nobrar fácil e rapidamente peças cerâmicas de 
grandes dimensões.

Esta nova solução inclui um sistema de re-
dução de vibrações que se ativa ao pressionar 
a máquina sobre o ladrilho. Este inovador sis-
tema faz com que o trabalho de vibração seja mais confortável para o colocador, visto diminuir o impacto que 
este recebe através dos braços ao usar a máquina. Além disso, o seu peso de 4,8 kg favorece os trabalhos de co-
locação de azulejos na vertical, reduzindo o cansaço, e como é um produto ergonómico e a pega é de um material 
Soft-Grip, facilita o manuseamento e faz com que a forma de agarrar seja cómoda.
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A RECER apresenta o novo catálogo 

Trends’ 21  

A coleção Alliance surge da união entre a 
tecnologia cerâmica e a interpretação de 
uma rocha sedimentar. Representa uma 

pedra intemporal onde se destacam os veios 
naturais das pedras em tons suaves. 

Versatilidade e elegância são as característi-
cas deste arenito, disponível para interior e exte-
rior em múltiplos formatos. É uma coleção muito 
fácil de combinar entre si ou com outras séries, 
tais como as madeiras, os pequenos formatos 
(apontamentos de cor ou textura) e os revesti-
mentos neutros. A Alliance aposta na suavidade 
e tranquilidade.

O Grand Stone é um cimento que incor-
pora delicadas pedras, com características de 
antiescorregamento, ideal para espaços exte-
riores. Para possibilitar uma leitura contínua do 
espaço através da uniformização das cores dos 
pavimentos, desde o exterior ao interior, esta 
série apresenta o Grand Concrete: um cimento 
aguado e de toque suave, ideal para o interior 
da casa. No revestimento Grand destacam-se 
os movimentos longilíneos e as suaves volume-
trias das suas bases. Vocacionado para pare-

des, reproduz em cerâmica a naturalidade de 
um cimento aguado de acabamento, criando 
superfícies elegantes.  A mesma coleção para 
pavimento e revestimento, interior e exterior. 

A coleção Native interpreta uma pedra den-
sa e plena de vivacidade, típica dos principais 
maciços rochosos do norte e centro da Europa. 
Esta pedra é apresentada em cinco formatos e 
cinco cores, com um suave relevo que torna o 
produto agradável para interior e exterior.

O Attitude é um cimento transversal a todos 
os espaços, composto por pavimentos e reves-
timentos, desmultiplicando-se em diversos for-
matos, numa equilibrada paleta de cores e aca-
bamentos (natural e antiescorregamento), com 
várias soluções decorativas em 3D inspiradas 
em diferentes estilos e num design contempo-
râneo.  

“Com a coleção More, as paredes deixam 
de ser monótonas”. É assim que a Recer defi-
ne esta coleção. Associada ao azulejo liso, esta 
coleção é conjugada com várias decorações 
em 3D, disponíveis em mate e brilho. Na série 
More, a tridimensionalidade das suas peças, 

 pAlliance Grey 
120x60  e Porto 
Verde Claro 
7,5x15 e Degrau 
com bordo 
Alliance Grey 
30x60R.
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No catálogo Trends’ 
21, a Recer apresenta 
8 coleções de 
revestimentos e 
pavimentos cerâmicos 
que satisfazem 
as exigências dos 
profissionais do setor 
e dos consumidores

com intensidades suaves ou vincadas, efeitos 
geométricos, curvilíneos, lineares ou florais, dão 
a esta coleção movimento e uma leitura con-
temporânea. A More cria sensações de espaço, 
profundidade, serenidade e tranquilidade atra-
vés das múltiplas soluções em 3D, que podem 
ser usadas como apontamentos decorativos ou 
para dar textura a grandes espaços.

O Ritmo é uma coleção com 14 cores. Com 
um acabamento brilhante, cada cor desta série 
tem movimentos irregulares que são intencio-
nalmente destacados, passando a tons mais 
claros ou mais escuros. É uma série que evoca 
a tradição, transmitindo a ideia de rusticidade 
artesanal e por isso é apresentada em 10x10 e 
7,5x30. Este passado, para além de ser tendên-
cia, tem como contraponto a inclusão de cores 
modernas. Da sua aplicação resultam espaços 
públicos ou residenciais elegantes e luminosos, 
dinâmicos e diferenciadores.

O Magnes é um “brique” intemporal, no tra-
dicional formato 7,5x30 com superfície mate 
acetinado, um acabamento macio e extrema-
mente elegante e o encanto do artesanal, numa 
gama de tons sofisticados composta por 8 co-
res e 7 decorações. O efeito “brique” é escolhi-
do para revestimentos, e pode ser combinado 
com diversos pavimentos e revestimentos da 
gama Recer, sendo capaz de dar forma a diver-
sos estilos criativos. 

Nas séries Revival e Twenties destacam-se 
também vários desenhos no formato tradicional 
10x10. Estes novos produtos das séries Revi-
val e Twenties permitem também a conjugação 
com o formato 20x20, potenciando a criação de 
padrões que combinam diferentes esquemas 
geométricos, linguagens estéticas, memórias e 
modernidade.

 t More Natur Glossy 30x60 e 
Born Stone 60x60R, e Born 
Stone M10x10.

 pMore Shape Matt 30x60R.

 pRitmo Esmerald M10x10.
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A REVIGRÉS apresenta novas     soluções no catálogo geral 2021

A Revigrés acaba de lançar o seu novo Ca-
tálogo Geral, já disponível online e nos 
revendedores da marca, com as suas 

mais recentes coleções de revestimentos e pa-
vimentos cerâmicos.

Em linha com as atuais tendências de de-
coração, a suavidade das cores e relevos dos 
revestimentos da nova coleção SOFT — com o 
novo formato 20x60 cm — promove serenida-
de e bem-estar em ambientes que se destacam 
pela simplicidade. 

A coleção de revestimentos UNICOLOR — 
agora no formato 40x120 cm — surge atuali-
zada com novas cores e peças decoradas que 
permitem desenhar padrões diferenciadores, 
para criar espaços arrojados ou mais intimistas.

Além de novos produtos, a marca apresenta 
ainda serviços complementares para profissio-
nais do setor e consumidor final.

Destaque para a Biblioteca de Objetos BIM, 
da qual já constam as referências que resul-
tam das 6 cores, 5 formatos e 4 acabamentos 
da nova coleção OMNI. Estão disponíveis em 
www.revigres.com e agora também no portal 
internacional BIM Object, juntamente com os 
Objetos BIM da Coleção Cromática.

No Catálogo Geral 2021 da Revigrés figu-
ram ainda informações sobre as diversas pla-
taformas digitais que a marca tem à disposição 
dos seus clientes. No atual contexto, destaca-
-se a visita virtual aos showrooms de Águeda e 
Lisboa, em que é possível observar com deta-
lhe os ambientes e produtos em exposição nos 
dois espaços, sem sair de casa.

 p Instalações da Revigres
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A REVIGRÉS apresenta novas     soluções no catálogo geral 2021

A Revigrés volta a marcar presença na lista das empresas e 
marcas mais relevantes e com melhor reputação em Portu-
gal, do Global RepScore 2021.

Realizado pela On Strategy, em parceria com a Corpo-
rate Excellence Foundation, este estudo avalia, anualmen-
te, o posicionamento e os níveis emocional e racional de 
reputação associados a mais de 2000 marcas em Portugal. 
Deste estudo, resulta um ranking elaborado a partir da opi-
nião recolhida, ao longo de um ano, junto de mais de 50 mil 
pessoas representativas da sociedade Portuguesa, no que 
respeita à distribuição geográfica, género, idade e grau de 
formação.

A Revigrés conquistou o 3.º lugar entre as empresas 
com melhor reputação no Setor Industrial. Num ano que 
pôs à prova a solidez das marcas e a forma como estas 
conseguiram adaptar-se a uma nova realidade, é um orgu-
lho para a Revigrés continuar a merecer a confiança dos 
portugueses e, ao mesmo tempo, um incentivo para man-
ter o bom trabalho, indo ao encontro das suas expetativas.

 pA coleção de revestimentos UNICOLOR — agora no formato 40x120 cm — surge atualizada com novas cores e peças decoradas que permitem 
desenhar padrões diferenciadores.

A REVIGRÉS no ranking das marcas com 
melhor reputação em Portugal
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A RECER recebe pelo 6.º ano 
consecutivo o Prémio Cinco Estrelas 

Durante vários meses, estiveram em avalia-
ção 990 marcas em diversas categorias. 
No universo de várias marcas portugue-

sas e espanholas do setor dos revestimentos 
e pavimentos cerâmicos, a preferência dos 
consumidores e dos profissionais recaiu sobre 
a marca Recer. O prémio avalia as marcas e 
produtos em vários aspetos, como a inovação, 
o preço, a notoriedade da marca, entre outros. 
“Vencemos este prémio consecutivamente nos 
últimos 6 anos. Esta escolha demonstra que a 
Recer e os nossos produtos são valorizados e 
reconhecidos pelos nossos clientes, ano após 
ano, num setor tão competitivo como é o dos 
pavimentos e revestimentos cerâmicos”, afir-
mou Liliana Rodrigues, administradora.

Para a atribuição deste importante prémio, 
foram contactadas mais de 1900 pessoas (pro-
fissionais e não profissionais), que avaliaram os 
produtos e as marcas do setor de pavimentos e 
revestimentos cerâmicos, através de uma em-
presa independente selecionada pela organiza-
ção do Prémio “Cinco Estrelas”. 

O produto distinguido este ano com o Pré-
mio Cinco Estrelas é a série GRAND. Liliana 
Rodrigues explica que “é um 3 em 1, ou seja, 
são três soluções que se conjugam e em que 
cada elemento combina com o outro, adapta-
das às necessidades atuais dos espaços em 
que o exterior assume uma nova relevância”.

O GRAND STONE é um cimento que in-
corpora delicadas pedras. A sua produção em 
porcelânico é garantia de elevadas prestações 
técnicas, com características de antiescorrega-
mento e ideal para espaços exteriores (terraços, 
varandas, piscinas, etc.). Para possibilitar uma 
leitura contínua do espaço através da uniformi-
zação das cores dos pavimentos desde o exte-
rior ao interior, esta série apresenta o GRAND 
CONCRETE: um cimento aguado e de toque 
suave, ideal para o interior da casa. No reves-
timento GRAND, destacam-se os movimentos 
longilíneos e as suaves volumetrias das suas 
bases. Utilizado em paredes, reproduz em cerâ-
mica a naturalidade de um cimento aguado de 
acabamento, criando superfícies elegantes.

As três soluções conjugam-se num jogo 
harmonioso em que cada elemento comunica 
e combina com o outro sem perder a sua in-
dividualidade, podendo também ser conjugado 
com outros materiais como madeiras, pedras, 
e tintas.

 pO produto 
distinguido este 
ano com o Prémio 
Cinco Estrelas é a 
série GRAND. Grand 
Concrete Sand 
60x60R e Grand 
Stone Sand 60x60R. 

A Recer foi reconhecida com o Prémio Cinco 
Estrelas 2021, num evento on-line apresentado 

pela atriz e apresentadora Filomena Cautela

PARTILHE
MOMENTOS

CONJUNTO DUBAI
Aço e textileno preto. 2 cadeirões individuais 60 x 62,5 x 78 cm.
+ 1 sofá 2 lugares 107 x 62,5 x 78 cm. + 1 mesa de centro 90 x 50 x 41 cm.
Desmontado.    5394772  

99,95€ 169,95€
CONJUNTO ROTIM MATILDE ANTRACITE 4 LUGARES
Rotim/vime sintético. 2 cadeirões individuais 61 x 65 x 75 cm., 1 sofá 2 lugares 121 x 65 x 75 cm. 
e mesa 58 x 58 x 41 cm. Inclui 4 almofadas removíveis e laváveis. Resistente aos raios UV. 
Desmontado.    5394960

A LOJA PROFISSIONAL DA CONSTRUÇÃO

www.bigmat.pt   /   Preços com I.V.A.    /   Promoção válida de 17/03/2021 até 15/09/2021 nos pontos de venda aderentes, salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. Preços não incluem montagem nem entrega. Adereços não incluídos. Fotos 
não contratuais. Alguns artigos poderão não estar disponíveis em todas as lojas. Os acessórios e itens de equipamentos que acompanham os productos anunciados nos ambientes não entram no preço, exceptuando a indicação do contrário.
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SPIT, há maIS de 40 anoS em PorTugal na 
comPanhIa da TecoFIX 

TECOFIX, SA, empresa fundada por Adelino Rodrigues 
na localidade de Leiria, à frente da qual se encontram 
atualmente os seus filhos Emanuel e Celina. (Pág. 33)

José de Matos

Secretário-Geral da APCMC 

(Pág. 26)

“Queremos ser o 
parceiro privilegiado 
de todos os que se 

dedicam aos materiais 
de construção”
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A REVISTA DOS ARMAZÉNS DA CONSTRUÇÃO

SISTEMA SALVATERRAZZA® SALVATERRAZZA® 

FASEZERO
SALVATERRAZZA® 

DECAPANTE 
PREPARADOR 
CONCENTRADO

PROTETOR 
CONSOLIDANTE 
ANTI-INFILTRAÇÕES 

FILA ESPAÑA
12592 Chilches (Castellón) 

T. +34 964 590101
 filaespana@filasolutions.com

álvaro covelo e PInTo, uma verdadeIra aPoSTa 
no ServIço de QualIdade (Pág. 6)
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A MAcovex ApresentA As novidAdes 
dA revigrés

A Macovex apresentou nas suas instalações de Viseu 
situadas no Parque Industrial de Coimbrões, o novo 
espaço com as últimas novidades da Revigrés. (Pág. 14)
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A REVISTA DOS ARMAZÉNS DA CONSTRUÇÃO

Joana Caldeira   
Gerente da BigMat Caldeira. 
Membro do Conselho 
de Administração da 
BigMat Iberia.

“A entrada da BigMat 
caldeira para este grupo 

foi a decisão mais 
importante tomada nos 
últimos anos” (Pág. 22)

Zona Industrial de Alpiarça
Rua A Lote 4 B      2090-242 Alpiarça
+ 351 243 240 020
texsa@texsa.com
www.soprema.pt

PAIXÃO, INOVAÇÃO E FORÇA 
EM IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

A 20.ª edição dA tektónicA contou 
coM 30 656 visitAntes

O setor da construção e obras públicas está a crescer e prova disso é o 
aumento do número de visitantes da Tektónica: mais 3000 visitantes em 
relação ao ano passado visitaram a maior feira do setor em Portugal. (Pág. 6)

Zona Industrial de Alpiarça
Rua A Lote 4 B    2090-242 Alpiarça
info@soprema.pt

www.soprema.pt

PAIXÃO, INOVAÇÃO E FORÇA
EM IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

A TomecAnic HispAniA fAz 30 Anos

A TOMECANIC HISPANIA ocupa um lugar de destaque ao 
serviço dos profissionais da construção. Especialista europeia 
em máquinas e ferramentas, desenvolve uma ampla gama 
de produtos com a marca CONSTOOLS® adaptados às 
necessidades específicas de cada utilizador. (pág. 22).
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A REVISTA DOS ARMAZÉNS DA CONSTRUÇÃO

IgnasI salvador

CEO da startup OGUN 
Construction Technologies

“Dispomos de uma 
plataforma online de 
gestão de obra que 

inclui fornecedores e 
distribuidores”

(pág. 16).

A empresa de materiais de construção, cerâmica e sanitários já abriu as portas 
no passado mês de julho. Fila posterior, o segundo à esquerda é Marco Teixeira 
e o terceiro Vitor Teixeira, com a equipa profissional da MacoVictor. (pág. 10).

A macoVictor inAugurA um noVo ponTo 
De VenDAs em oliVeirA De Azeméis

A Leroy MerLin Abre dois pontos de vendA
eM LouLé e eM LeiriA

A loja de Loulé deverá abrir no início de 2018, e a loja de 
Leiria, por sua vez, tem data de abertura prevista para o 
primeiro semestre de 2018. (Pág. 9)
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A REVISTA DOS ARMAZÉNS DA CONSTRuÇÃO

A bigMAt CALdeirA Abre o priMeiro 
bigMAt City nA guArdA

Zona Industrial de Alpiarça
Rua A Lote 4 B      2090-242 Alpiarça
+ 351 243 240 020
texsa@texsa.com
www.texsa.pt

PAIXÃO, INOVAÇÃO E FORÇA 
EM IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

o formato de loja de proximidade City dispõe de 3 zonas bem 
diferenciadas dentro da loja: armazém, serviço livre e zona de 

exposição e decoração de acordo com o desenho Cocoon. (Pág. 6)

Oscar sánchez    
Fundador e Diretor-Geral 

da Apliqa

“pensamos que se 
vai passar da venda 
de produtos isolados 
à venda de soluções 

holísticas ou globais.”

(Pág. 14)

A REVIGRÉS lAnçA noVo concEIto dE ExpoSIção 
dA mARcA nA SuA REdE comERcIAl

A Revigrés inaugurou há uns meses um novo espaço 
de exposição da Marca no seu cliente Soferragens, em 
Castelo Branco, num evento que contou com a presença 
de vários clientes, parceiros e amigos. (Pág. 20)
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A REVISTA DOS ARMAZÉNS DA CONSTRUÇÃO

Joan Torres

Diretor do Projeto 
BigMat City

“o sócio aceitou 
este novo formato de 
negócio de uma forma 
muito entusiasta, dado 
que lhe permitia crescer 

em novas zonas” (Pág. 15)

cImAcA, umA mARcA conSolIdAdA 
E com VontAdE dE lIdERAnçA

A Cimaca Materiais de Construção tem sede na localidade de Vila Nova de Gaia (Porto) 
e dispõe de uma zona de armazenamento de mercadorias de uns 12 000 m2 que lhe 
permite garantir prazos de entrega muito curtos e a preços muito competitivos. (Pág. 7)
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SALVATERRAZZA® 
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FILA ESPAÑA
12592 Chilches (Castellón) 

T. +34 964 590101
 filaespana@filasolutions.com

ACO. creating
the future of drainage

Canais de chuveiroACO ShowerDrain
Descubra a nossa ampla gama de canais de chuveiro em aço inoxidável 

para qualquer tamanho, aplicação e tipo de impermeabilização.

www.aco.es/pt

A MAcovex celebrA o Aniversário 
dA suA lojA de Aveiro

Com cerca de 40 anos de experiência, a Macovex coloca 
à sua disposição todo o tipo de soluções em materiais de 
construção. A Macovex dispõe de um total de três pontos 
de venda em Aveiro, Viseu e Nespereira (pág. 17).
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A REVISTA DOS ARMAZÉNS DA CONSTRUÇÃO

Fabrice Pérez

Diretor comercial do Grupo 
SOPREMA para Espanha 
e Portugal

“A soprema desenvolve 
um grande esforço 

na prescrição para fazer 
pré-venda da distribuição”

(pág. 20).

A DIVENDI entrou com força no mercado de Portugal e, em pouco mais de 
meio ano, o Grupo já dispõe de 27 armazéns distribuidores de materiais 
de construção associados (pág. 8).

o Grupo divendi consolidA plenAMente A 
suA iMplAntAção no MercAdo portuGuês

A BigMAt CentrotorneirAs ApostA 
nA sAtisfAção dos Clientes
Nasceu no ano de 1990 como uma empresa dedicada à venda 
de materiais de construção, e como referência onde encontrar 
soluções diversas no setor da bricolage. (Pág. 14)
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As vendAs online de MAteriAis de Construção 
tripliCArão eM dois Anos

Sob o lema “de off a on. o desafio da revolução digital no canal 
profissional da construção”, profissionais do comércio profissional 

da distribuição reuniram-se em Madrid para participar 
no VI Congresso Profissional Andimac. (Pág. 6)

Jaume Rul·lan    
Presidente de ANDIMAC

“Há duas vias para fazer 
crescer o nosso canal: agir 
sobre a percentagem do 
total de gasto de cada 
cliente e promover a 

competitividade para evitar 
os riscos de um mercado 

hiperconcentrado”         
(Pág. 16)

Os teus produtos de confiança

Síga-nos

CASA LOURENÇO, NOVO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO

No passado dia 7 de Fevereiro, em Monção, a família 
Lourenço cortou a fita vermelha que inaugurou a sua nova 
Casa. A nova Casa Lourenço conta já com cerca de 20 
colaboradores, mas mantém o caráter familiar que sempre 
a caracterizou.  (Pág. 6)
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Tomás Cembrero

Diretor Comercial 
da SOPREMA, S.A.

“O IDI é um pilar 
fundamental na

 estratégia do grupo” 
(Pág. 12)

A REVIGRÉS APRESENTA NOVO CONCEITO 
DE EXPOSIÇÃO EM PONTA DELGADA

A Revigrés acaba de inaugurar um novo espaço de exposição da Marca 
no seu cliente Furnas & Companhia, em Ponta Delgada, num evento 
que contou com a presença de vários clientes, parceiros e amigos.  (Pág. 26)

A DAVID & NUNO S.A. celebra 27 anos 
de existência
Fundada no ano de 1993, a David & Nuno S.A. tornou-se nestes 
27 anos de trajetória empresarial no armazém de distribuição de 
referência na venda de bricolage, casa, jardim, tintas e materiais 
de construção do nordeste transmontano.  Página 15
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Luísa Isabel 
Pina Teixeira
Sócia fundadora 
da Cria + Arquitectos 

Cria + Arquitectos, 
a arquitetura em direção 
à excelência com critérios 
de sustentabilidade.
Página 18

A empresa conta com 4 exposições nas cidades de Lisboa, Oeiras, Vila Franca de 
Xira e Faro, para garantir uma oferta o mais ampla possível com mais de 18 000 
referências de produtos dos mais variados segmentos do setor. Página 14

A DECORPITA oferece 
o melhor design 

para a casa

A FILA ceLebrou A convenção AnuAL 
dA suA rede comercIAL de vendAs

A Convenção centrou-se na necessidade de toda a 
rede técnico-comercial da Fila melhorar ainda mais o 
atendimento e o serviço ao cliente. (Pág. 24)
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o bigmat day chegA à suA 10ª edIção 
e ApresentA o novo modeLo de pAgAmento 

centrALIzAdo A Fornecedores

Ramón Ros    
Diretor-Geral da URSA

“A ursA é o resultado 

de combinar tradição 

e inovação, experiência e 

risco, passado, presente 

e futuro” (Pág. 16)

Nova Tecnologia TERRA 

Cuidamos da Terra, 
cuidamos de você
Garantia de qualidade do ar interior

Com a participação de mais de 120 fornecedores, assistiu ao evento 
a quase totalidade dos sócios espanhóis e portugueses (Pág. 6)

PAIXÃO, INOVAÇÃO E FORÇA 
EM IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

SOPREMA, S.A.
Zona Industrial de Alpiarça
Rua A Lote 4 B
2090-242 Alpiarça

www.soprema.pt

LENA® ARGAMASSAS, DESDE 1982 A cuiDAR DA 
SuA coNStRução

A Diamantino Brás Franco, Lda., comercialmente designada 
por LENA® Argamassas (marca registada), iniciou a sua 
atividade em 1982, em Leiria, com o fabrico de cimentos 
cola, e foi a empresa nacional pioneira na certificação desta
gama de productos (pág. 22).
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Alfonso CánovAs

Gerente de DIVENDI, 
Central de Compras e 
Serviços

DiVENDi, um novo Grupo 
de compras entra 

em força em Portugal

(pág. 20)

Fundada em 1990, a Armazéns Reis, o armazém distribuidor de materiais de 
construção localizado na cidade de Aveiro, tornou-se referência no comércio e 
distribuição de materiais de construção, bricolage, decoração e jardim (pág. 12).

ARMAzéNS REiS, uMA EMPRESA 
LíDER NA SuA áREA NAtuRAL 

DE AtuAção

ACO. creating
the future of drainage

Canais de chuveiroACO ShowerDrain
Descubra a nossa ampla gama de canais de chuveiro em aço inoxidável 

para qualquer tamanho, aplicação e tipo de impermeabilização.

www.aco.es/pt

Desde 1982 a cuidar da sua construção
LENA® ARGATECNIC iniciou a sua atividade em 1982, em 
Leiria, com o fabrico de cimentos cola. Foi a empresa nacional 
pioneira na certificação desta gama de produtos, primando 
pela sua qualidade e garantia, sendo uma referência no setor.  
Página 24
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Gonzalo Causin
Presidente Asociación   
Ibérica de Fabricantes

Cria + Arquitectos, 
a arquitetura em direção 
à excelência com critérios 
de sustentabilidade.
Página 20

A Decomat surge há 15 anos, destacando-se no mercado pela qualidade das marcas 
com que trabalha, entre as quais, várias marcas nacionais. Página 10

A Decomat aposta na inovação 
e na atenção ao cliente

Armazéns de Construção  

www.jornaldosarmazens.com



Controle e prevenção de fissuras em concretos e argamassas frescas e
endurecidas
Melhoria global da durabilidade e propriedades mecânicas do concreto
Excelente trabalhabilidade
Permite altas doses sem afetar a trabalhabilidade
Completamente invisível na superfície acabada
Não corrói
Mistura homogênea
Nenhuma água adicional é necessária
Seguro e fácil de manusear

Aiguafreda, 14. Pol. Ind. L'Ametlla Park

08480, l'Ametlla del Vallès, Barcelona

 

ANTI-CRACK® HP  24

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

SUBSTITUIÇÃO DO MALLAZO

SACOS DE 1 E � KG

AO Anti-Crack® HP 24 é um corte de fibra de vidro AR de alta integridade,
projetado para ser usado no reforço de concretos, rebocos e argamassas.
As fibras HP 24 Anti-crack são adequadas para todos os tipos de misturas de
concreto

PARE AS
FISSURAS

(+34) 938 492 584 | info@collvila.com | www.collvila.com

 

SOPREMA, S.A.

Zona Industrial de Alpiarça

Rua A Lote 4 B

2090-242 Alpiarça

www.soprema.pt

JUNTOS CONSTRUIREMOS UM FUTURO MELHOR
Especialistas em impermeabilização e isolamento térmico e acústico
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