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N

a freguesia de Amor, no
concelho de Leiria, encontra-se a empresa Masiga, que
atualmente produz uma vasta
gama de paletes e palotes de
madeira com destino ao mercado português e espanhol.
Juntamente com os seus
filhos, Manuel Amadeu dos
Santos fundou a empresa em
1984. Inicialmente, a Masiga
centrava a sua atividade no
comércio de materiais de
construção – que ainda se
mantém. Entretanto, a compra de uma antiga serração
na freguesia permitiu abarcar
uma nova área.
À conversa com os irmãos
Domingos e Rafael Santos,
fomos conhecer a evolução
desta empresa familiar que
se destaca na produção de
embalagens de madeira. “A
partir de 2001, sentimos um
forte crescimento das necessidades logísticas, que neces-
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Especialista na produção e
fabrico de embalagens de
madeira, a Masiga produz
cerca de 1500 paletes
por dia. A atenção focada
nas necessidades e nos
desafios dos seus clientes
é um dos principais fatores
diferenciadores desta
empresa familiar.

sitavam
cada vez
mais do
uso das
paletes
e, atualmente,
produzimos cerca de 1500
por dia”, revela Rafael Santos,
um dos responsáveis.
Para além das tradicionais
paletes, a Masiga detém a
produção exclusiva de palotes, embalagens especializadas para o setor da fruticultura, muito presente na região
do Oeste.
Segundo Domingos Santos, o principal fator que diferencia a Masiga é a possibilidade de fabricar os “produtos com diferentes medidas,
consoante as necessidades
de cada cliente”. Entre outras
razões que distinguem esta
empresa das concorrentes,
estão as constantes atua-

lizações
face às
exigências do
mercado, nomeadamente o tratamento térmico
(HT), a automatização fabril
(marcação a fogo, corte dos
cantos e linha de produção
semi-automática) e a rapidez
nos prazos de entrega com
competência e flexibilidade.
Após o processo de fabrico do produto na linha, o
produto é colocado na estufa,
onde profissionais certificados
pelo Ministério da Agricultura
procedem ao tratamento térmico – “Quando a temperatura atinge os 65ᵒC, as embalagens têm de estar uma hora
sujeitas a esta temperatura
para erradicar o nemátodo-da-madeira-do-pinheiro,”,
explica Rafael Santos.

anos
de
trabalho
e
dedicação
Com um crescimento estruturado todos os anos, os
produtos Masiga correm os
quatro cantos do mundo,
com exportação para Angola
e Espanha. Para o futuro,
Domingos e Rafael Santos
perspetivam inovar e pensar
em coisas diferentes. “Queremos sempre apostar no que
as empresas semelhantes à
nossa não fazem, permitindo
colocar no mercado produtos de valor acrescentado”,
concluem.

