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A empresa de reciclagem de embalagens 
usadas de plásticos, Ecoibéria recebeu fi-
nalmente há poucas semanas, o alvará do 
Ministério da Economia que lhe permiti-
rá concluir os trabalhos de deslocalização 
da sua unidade produtiva de Famalicão 
para Guimarães. As novas instalações re-
presentam um investimento avaliado em 
cerca de 4,5 milhões de euros e permitirá 
triplicar a capacidade de produção. 

Segundo o presidente do Conselho de 
Administração da Ecoibéria, esta mu-
dança de instalações é motivada pelo 
“grande crescimento” da empresa e pela 
necessidade de “aumento de produção”. 
Para tal, foi necessário “encontrar umas 
instalações adequadas, sendo que as 
atuais já não correspondiam às nossas 
necessidades”. Iniciada a procura, “en-
contrámos em Guimarães um local com 
as condições necessárias, a um preço de 
mercado justo”, e contámos desde logo 
com o apoio da autarquia local, “que 
acolheu o nosso projeto com interesse 
desde o primeiro instante”, salienta Jor-
ge Lemos.

Ainda assim, nem tudo correu bem. 
“O processo de licenciamento foi dema-
siado moroso, tendo em conta que teve 
início há cerca de um ano, e só agora 
se encontra em fase final de aprova-
ção”, afirma o responsável lembrando 
que “este tipo de prazos contribui em 
grande escala para a desaceleração de 
processos de investimento predefinidos, 
como, por exemplo, o investimento em 
capital humano”.

O presidente do Conselho de Adminis-
tração da Ecoibéria lamenta ainda que a 
empresa tenha a necessidade de recorrer à 
aquisição de matéria-prima noutros paí-
ses. Questionado pela “Vida Económica” 
acerca dos motivos por que tal acontece, 
Jorge Lemos indica que, “infelizmente, 
este é um problema que ainda se coloca, 
pois em Portugal a taxa de recuperação 
de embalagens de PET ainda é baixa”. 
“Os portugueses estão cada vez mais sen-
sibilizados para a importância da recicla-
gem”, porém, a “consciência ambiental 

da população ainda não é a suficiente e, 
por isso, temos de recorrer à aquisição de 
matéria-prima noutros países”, explica o 
responsável.

Jorge Lemos admite, ainda assim, que 
esta situação será revertida “num curto 
espaço de tempo”, devido à “imposição 
das novas metas de reciclagem da União 
Europeia para reduzir os resíduos e au-
mentar a reciclagem reforçando a com-

petitividade da Europa em termos eco-
nómicos”. 

Criada há 9 anos, em Famalicão, a em-
presa recicla 14 mil toneladas de resíduos 
de embalagens de plásticos por ano e re-
gistou em 2014 um volume de vendas na 
ordem dos 4 milhões de euros. Sendo a 
única empresa portuguesa produtora de 
PET Flakes, a Ecoibéria exporta qua-
se 95% da sua produção, pois existem 

apenas duas empresas em Portugal que 
“compram o nosso produto, uma nacio-
nal e outra de origem alemã, uma das
melhores e mais exigentes neste setor”.
Espanha, Itália, Reino Unido e Ásia são, 
neste momento os principais mercados, 
contudo, graças à nova unidade fabril,
a empresa pretende, em breve, iniciar a 
exportação para os mercados da Europa 
do Norte. 

Ecoibéria conclui deslocalização 
da sua unidade fabril para Guimarães

 Os portugueses estão cada vez mais sensibilizados para a importância da reciclagem, mas a consciência ambiental da população ainda não é sufici-
ente, indica Jorge Lemos. 


