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A culture of
resilience,
building the
future

Uma cultura
de resiliência,
ao serviço do
futuro

Located in Maceira (Leiria), GECO
is a company specialized in the
manufacturing of injection molds.
António Febra is the founder and
president and, in this edition, he tells
us about the challenges faced by the
sector, while conducting us through
almost five decades of history.

Sediada em Maceira (Leiria), a GECO é
uma empresa especializada na fabricação
de moldes para a injeção de plásticos.
António Febra é o fundador e presidente
e, nesta edição, revela-nos os desafios
que o setor enfrenta, ao mesmo tempo
que nos conduz por uma história de
quase cinco décadas.
Ao longo dos anos, a indústria portuguesa de moldes tem-se afirmado
internacionalmente pela sua qualidade
e sofisticação, dedicando-se quase em
exclusivo ao setor automóvel. O ano 2017
correspondeu a um recorde em vendas,
mas, agora, assiste-se a “uma crise
internacional da indústria automóvel”
que, como sublinha António Febra, é um
momento crítico.
“As pessoas têm dificuldade em escolher entre um veículo elétrico ou a combustível e, por isso, as marcas não sabem
onde investir, as vendas diminuem e não
há novos modelos”, explica o empresário.
Ou seja, a produção automóvel abranda e
faltam encomendas de moldes, tanto em
Portugal como no estrangeiro.
Habituado a enfrentar desafios, António Febra vê este cenário como uma
oportunidade para procurar novos mercados e reforçar a competitividade. Afinal,
a sua casa sempre primou pela inovação
e resiliência.

toneladas, possui 13 unidades de produção, conta com o empenho de cerca
de 250 colaboradores e está presente
no Reino Unido, México, Alemanha
e EUA, fornecendo desde a indústria
automóvel à farmacêutica.
Porque o potencial humano é tão
importante quanto o tecnológico, a
GECO orgulha-se de ser a escola de
muitos profissionais do setor, pois
“empenhou-se desde sempre em for-

mar jovens, mesmo que não fiquem
por aqui”.
Para dar continuidade a este legado, António Febra já se encontra a
formar “uma equipa capaz”. Entretanto,
há aventuras pelo mundo das artes
(outra grande paixão do nosso entrevistado) que alimentam as suas forças
para, diariamente, construir um futuro
onde a indústria dos moldes continue
a prestigiar Portugal.

Throughout the years, Portuguese plastic
injection molding has been recognized worldwide
for its quality and sophistication, producing almost
exclusively for the automotive market. 2017 was
a record year in sales but, as of now, there is “an
international automotive crisis”, which António
Febra sees a critical moment.
“Because people don’t know whether to

choose between electric or fuel vehicles,
manufacturers don’t know where to invest,
sales are going down and there are no new
models”, says the businessman. As car production slows down, there’s a lack of orders
for molds, both in Portugal and abroad.
Accustomed with facing challenges, António Febra sees such crisis as an opportunity
to seek new markets and strengthen competitiveness. After all, his house has always
strived for innovation and resilience.

50 years of history
and challenges
In 2020, Geco will celebrate its 50th
birthday. A charismatic and ambitious entrepreneur, António Febra founded a company
that brought knowledge, employment and
development to the industry. At 18, he enlisted

in the Air Force, where he attained values
like firmness and responsibility, which
proved useful when the time came for him
to pave his own way.
Today, GECO produces molds up to
45 tons, has 13 production sites, relies on
the support of around 250 workers and is
present in the UK, Mexico, Germany and
the USA, supplying from the automotive to
the pharmaceutical industry.
Because human potential is as important as technology, GECO is proud of being
a school for many professionals in the field,
since “the company is committed to training
young people, even if they do go away”.
António Febra is forming a “capable
team” to carry on such legacy. Meanwhile,
the art world (another of his passions) will
feed his energy to build a future where Portugal might feel proud of its mold industry.

Em 2020, a GECO comemorará 50
anos de existência. Empreendedor dinâmico e ambicioso, António Febra fundou
uma empresa que trouxe conhecimento,
emprego e desenvolvimento ao setor.
Aos 18 anos, inscreveu-se na força aérea, onde adquiriu valores como rigor e
responsabilidade, que se revelaram úteis
na hora de calcorrear o próprio caminho.
Hoje, a GECO produz moldes até 45

Dezembro 89

Dezembro 88

50 anos de história e
desafios

