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Portugal Inovador
mazenistas, mas o futuro é também
pensado lá fora. Uma empresa
espanhola está neste momento em
negociações para o novo produto em
desenvolvimento na Universidade
do Minho, que o nosso entrevistado
garante ser inédito na Península
Ibérica. Nesse sentido, também tem
construído novos pavilhões de forma
a acompanhar este crescimento.
Posto isto, a EPS é sinónimo
de criatividade, desenvolvimento
e confiança, qualidades que quer
preservar e continuar a implementar.
Para 2019, as metas passam por
continuar a trabalhar com seriedade, estudo, dedicação e espírito de
equipa.

inovação na

reabilitação
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tantes da sua formação académica
como Engenheiro Civíl à sua experiência no setor, conseguiu posicionar a empresa entre as três maiores
a nível nacional. Manuel Machado
encontra-se entre os engenheiros

cios com a finalidade de cumprir as
normas energéticas, as abobadilhas
para preenchimento das lajes, as
peças decorativas para edificios ou
as bolas de enchimento para casas
de móveis.
A aposta, por enquanto, tem
estado focada no mercado nacional, onde os seus parceiros incluem
desde empreiteiros a clientes ar-

que trabalham consigo. “O mérito é
todo deles”, afirma. A EPS é como
uma segunda casa para todos e isso
faz a diferença para que se sintam
bem em trabalhar aqui.
Todos os dias, Manuel Machado

Foi com um espírito de contentamento que Manuel
Machado nos recebeu na sua empresa (EPS – Empresa
de Poliestireno Expandido) e nos contou como foi iniciar
um projeto num setor diferente daquele que estaríamos
à espera quando falamos de Felgueiras.

portugueses habilitados a elaborar
e subscrever qualquer projeto na
União Europeia, algo que expressa
bem o seu know-how e que se reflete
na forma como a sua empresa se tornou uma referência entre as demais.
Naturalmente, é de referir também o papel dos 38 colaboradores

trabalha para que cada vez mais a
empresa seja reconhecida e cresça.
Decidiu, para isso, celebrar acordos
com a Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto e com a
Universidade do Minho, onde são
realizados testes e ensaios. Esta
parceria surgiu para incentivar o
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Decidiu fundar uma empresa
focada no EPS (curiosamente, a denominação da empresa e do material
são as mesmas) há sete anos, em
consequência da escassez de obras
e projetos, encontrando a solução na
criação de algo inovador no mundo
da reabilitação. Começou por alugar
pavilhões, máquinas e tudo o resto
se foi compondo. Confessa que foi
uma aventura inicialmente difícil,
dada a existência prévia de outras
empresas no mercado e todos os
desafios inerentes ao aparecimento
de uma nova.
Aliando os conhecimentos resul-

avanço na descoberta de novos
produtos de qualidade e arquitetonicamente apetecíveis, como, por
exemplo, a junção das placas de
EPS com uma massa acrílica que
resulta em características como a
durabilidade e a elasticidade.
Aqui são desenvolvidos vários
tipos de soluções, como o EPS
direcionado às fachadas dos edifí-

