Portugal Inovador

O expoente
máximo no
setor da pedra
natural em Portugal

empresa está presente em toda a
cadeia de valor do setor das rochas
ornamentais, sendo detentora de duas
pedreiras próprias em Portugal (Moleanos Vidraço e Ataíja), bem como
de uma pedreira de mármore branco
na região do Namibe, através de uma
participação relevante na empresa de
direito angolano – Rokafrik. Possui
também unidades de transformação
em Portugal e Angola, com tecnologia
de ponta.

Para além de unidades de extração e transformação, a Marfilpe tem
apostado na sua mais recente unidade
de Inovação e Desenvolvimento, através de um Centro de Arte em Pedra.
Este centro surge com o intuito de
integrar as atividades de inovação
da empresa, num espaço único onde
todo o universo da pedra é apresentado ao público, nas suas diversas
dimensões e aplicações. O Marfilpe
Atelier reúne no mesmo espaço um
atelier de escultura, design e outras
atividades artesanais ligadas ao setor
da pedra natural, de forma a valorizar
os recursos e desperdícios da pedra
e, desta forma, progredir na cadeia
de valor do setor. Esta unidade tem
também à disposição dos clientes
e comunidade científica da região,

A Marfilpe é uma
empresa portuguesa
de referência no
setor das rochas
ornamentais com
presença, através
de participações
estratégicas, em
Angola e mais
recentemente no
Brasil.
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um laboratório de ensaios físicos e
mecânicos e ainda uma galeria de
exposições com mediateca. Funciona
como unidade integrada aberta ao público, com trabalhos permanentes de
escultura, geologia e pedras preciosas
e semi-preciosas.
Como missão empresarial, a Marfilpe tem como objetivo criar valor
para os accionistas, clientes, colaboradores e sociedades onde se insere,
atuando em toda a cadeia de valor do
setor das pedras com ambição, inovação e de forma sustentável.
A orientação para as diferentes
necessidades do cliente, atenção aos
detalhes e apoio ao empreendorismo
nacional e internacional, são valores
que fundamentam o percurso da Marfilpe desde a sua criação.
China, países Árabes, Europa e
Índia são os principais mercados da
atividade desenvolvida pela Marfilpe,
através de empresas construtoras,
arquitetos e distribuidores como principais clientes.

O universo Marfilpe conta com cerca
de 100 colaboradores que, através das
diferentes unidades de negócio, ajudam
a empresa na sua missão de promover e
colocar a pedra natural portuguesa, Moleanos, nas diversas partes do mundo.

Para o futuro, a Marfilpe pretende
continuar a apostar na exportação
dos seus produtos, com o objectivo de
poder escoar a produção da capacidade instalada desde 2000, aquando
da sua criação.

