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“Protegemos
hoje o futuro”
A Alemplás dedica-se sobretudo ao fabrico e venda
direta de protetores para qualquer tipo de plantação
florestal ou agrícola, e nasceu há 14 anos para
contrariar a tendência nacional da importação. Nuno
Bijóia, sócio-gerente, explicou-nos a dinâmica desta
empresa, que é cada vez mais uma referência no setor.
Não havendo no mercado
quem se dedicasse em exclusivo
à fabricação deste tipo de produtos, e depois de encontrar esse
nicho de mercado florestal e vitivinícola, a Alemplás começou por
ter o objetivo inicial de identificar o
seu público-alvo. A partir daí, percebeu que havia
condições para
construir uma
base de trabalho
e de confiança
com os clientes.
Numa primeira
fase, procurou fazer o que é possível no mercado nacional, com outras empresas sub-contratadas e,
numa fase seguinte, entrou na
parte da transformação direta,
montando as linhas de produção.
Começou por fazer as pro-

teções individuais de plantas, em
todo o seu espetro e, como os
vários projetos no setor florestal
na altura absorviam toda a sua
capacidade, iniciou com duas
linhas de produção, possuindo
hoje 12 que trabalham 24 horas
por dia. “Neste momento, o
mercado considera-nos um dos
principais players
europeus neste
tipo de produto”,
elucida o empresário. Depois da
base de trabalho
criada, criou parcerias para poder rentabilizar a
parte comercial a cada visita que
faz, com vista a solucionar as necessidades específicas dos seus
clientes. A importação de bambu
foi o que começou por fazer e

neste momento é o maior importador/distribuidor deste produto
em Portugal, dando prioridade
aos parceiros que lhes garantem
a máxima qualidade.
A sua melhor aposta foi diversificar o seu portefólio, composto
por toda a gama de protetores
de plantas, tutores de bambu e
todos os sistemas de fixação. A
partir daí, a Alemplás introduziu
os serviços relacionados com o
fornecimento dos postes para
aramações de vinha, olivais e fruteiras. “Hoje, conseguimos chegar
a uma propriedade e oferecer o
conceito chave-em-mão”, explica o gerente,
que pretende introduzir também
o serviço de pós-venda. Há cerca de dois anos,
formou outra empresa “Alemplás
Hydro” para a instalação de
sistemas de rega e prepara-se
também para se posicionar no

mercado dos viveiros, no setor
olivícola. Hoje, a sua abrangência geográfica concentra-se
sobretudo no sul do País, com
serviços pontuais noutros pontos
do país, sempre com a premissa
de prestar o melhor serviço e
assistência possível, aliando o
stock sempre pronto para dar
resposta imediata, aspeto que
os tem feito crescer no mercado
nacional, internacional, sobretudo em Espanha, França e África.
Nas palavras de Nuno Bijóia, “o futuro da
Alemplás passa
por manter o que
existe”, procurando ao mesmo
tempo abranger
novos países e
culturas, e implementar novas
soluções que
irão enriquecer e diversificar
a panóplia dos seus serviços e
como o próprio slogan do Grupo refere “ Protegemos hoje…
O Futuro”.

