Portugal Inovador

Três gerações,
a mesma filosofia

A M.C. RIOS, S.A., com sede em Albergaria-a-Velha,
foi fundada em 1974 por iniciativa de Manuel da Costa
Rios, assumindo, por intermédio da segunda e da
terceira geração, um compromisso de continuidade
e evolução.

A M.C. RIOS, S.A. é hoje reconhecida como uma empresa líder
no setor agropecuário, responsável pelo fabrico e distribuição, para
Portugal continental e ilhas, de rações para animais e comercialização de produtos e ferramentas para a agricultura. Representa
também o setor dos combustíveis, sendo proprietária de um posto
de abastecimento aberto ao público, fazendo distribuição junto dos
agricultores (tanto rodoviário como agrícola).
O grupo foi ao longo dos anos ajustando-se às necessidades do
mercado, integrando três empresas focalizadas em áreas distintas
mas complementares: a Tractolitoral, Lda., a Hiperlitoral, Lda. e a
Agririos, Lda.
A Tractolitoral – Comércio e Reparação de Máquinas Agrícolas,
Lda. foi fundada em 2000, e centra-se na importação, comércio e
reparação de todo o tipo de tratores e máquinas agrícolas, sendo
representante das marcas DEUTZ-FAHR (SAME e LAMBORGHINI),
HERCULANO, HERKULIS, POTTINGER, entre outras. O serviço de
assistência pós-venda é garantido, através da sua oficina e técnicos
especializados. Possui também uma loja de venda ao público de
peças e acessórios para máquinas e tratores.
A Hiperlitoral – Comércio de Produtos para Agricultura, Lda.
dispõe de duas lojas. A primeira é contígua à M.C. RIOS, S.A. e a

segunda está presente, desde fevereiro, em Brufe, Famalicão. A
sua criação teve como objetivo chegar ao público em geral, através da venda de diversos produtos para agricultura, construção e
jardinagem.
A Agririos – Distribuição e Comercialização de Produtos Agrícolas, Unipessoal, Lda. centra a sua ação no comércio de alimentação
para animais domésticos. É representante da marca HappyOne e
Rufia, produtos PET’s e da marca Camponesa – marca própria do
grupo M.C. RIOS, S.A. produtora de rações, misturas e produtos
simples para animais. Esta é uma empresa que está em expansão
e que verá alargado o seu leque de oferta.
Somos senhores das nossas próprias instalações - fabris –
produzindo assim a Nossa própria marca de alimentação animal
– HIPER-LITORAL – Rações e Misturas de Cereais.
Ao longo dos anos, o grupo M.C. RIOS, S.A. apostou na integração de quadros qualificados – equipa de mais de 40 colaboradores
– que prestam um acompanhamento personalizado aos clientes do
setor pecuário e agrícola, “ajudando ao desenvolvimento de todas

Trabalharemos para ser cada
vez mais profissionais, oferecer serviços diferenciados e
estarmos mais próximos dos
agricultores e dos nossos parceiros de negócio
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mais próximos dos agricultores e dos nossos parceiros de negócio”,
refere a gerência.
Fica ainda assente o “orgulho em representar algumas das melhores e mais reconhecidas marcas internacionais da área agrícola e
pecuária. Tais como a CABUDAL (YARA) na qual Manuel da Costa
Rios é sócio, CARGILL (PROVIMI), BASF, MAXIPET, (HAPPYONE
E RUFIA), PIONNEER, NUFARM, IPM e SIRO”.

as suas áreas de produção, ou apresentando rações que complementem a alimentação concedida aos animais”.
Tendo na inovação um pilar da sua filosofia, o objetivo fulcral
desta equipa passa por responder de forma efetiva a todas as
necessidades dos seus clientes: “A inovação é o nosso foco e
novidades surgirão a curto prazo. Trabalharemos para ser cada
vez mais profissionais, oferecer serviços diferenciados e estarmos

