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Uma referência na produção
de moldes para vidro e plástico

A reference in
the production of
molds for glass
and plastics
Headquartered in Marinha Grande, Metavil was
founded in 1977 and since then it has been
consolidating its position in this market. We
became more acquainted with its current activity,
in dialogue with Miguel Baroseiro.
The company’s foundation came about through the joint initiative
of our interviewee’s father (António Baroseiro) and other partners.
With the subsequent departure of these same partners, Metavil’s
management acquired a familiar nature, which still remains today. At
its origin was a clear focus on the production of molds for the glass
industry, to which it added, in the 1980s, the same activity directed
towards plastics.
These two strands remain in its work, with plastics being concentrated in the initial location and glass operating in a larger and
more recent space which was purchased ten years ago. Moreover,
glass still accounts for a large majority of its turnover, accounting
for around 80%. In this area, the solutions produced by Metavil are
almost entirely intended for the manufacture of packaging for the agri-

-food industry, with a share corresponding to other purposes, such as
decorative glass. About a quarter of this production is related to the
domestic market, with the remainder distributed by countries such
as Spain, France, Germany, Poland, Bulgaria, Romania, Greece,
Turkey and Angola.
This is clearly a company which is well-established in the field’s
international scenario, something which, according to Miguel Baroseiro,
results from factors such as “quality, thoroughness, the ability to meet
shorter delivery times and the fact it’s a well-equipped company with
state-of-the-art control systems and a quality team (of 37 elements),
with a lot of experience”. Backed by these aspects as well as a philosophy of continuous improvement (both by upgrading equipment and
training its staff), Metavil promises to remain firm and competitive.

Sediada na Marinha Grande, a Metavil
existe desde 1977 e, daí para cá, tem vindo
a consolidar a sua posição neste mercado.
Fomos conhecer melhor a sua atualidade,
em diálogo com Miguel Baroseiro.

Estas duas vertentes permanecem no seu trabalho, estando
o ramo dos plásticos concentrado nas instalações iniciais e o
do vidro a operar num espaço maior e mais recente, adquirido
há dez anos. O vidro continua, aliás, a representar uma percentagem largamente maioritária do seu volume de negócios,
preenchendo cerca de 80% dessa faturação. Neste domínio,
as soluções produzidas pela Metavil destinam-se, quase na
totalidade, ao fabrico de embalagens para a indústria agro-alimentar, havendo ainda uma fatia correspondente a outras
finalidades, como o vidro decorativo. Cerca de uma quarta
parte dessa produção é relativa ao mercado interno, estando
o restante distribuído por países como Espanha, França, Alemanha, Polónia, Bulgária, Roménia, Grécia, Turquia e Angola.

Estamos, claramente, perante uma empresa bem consolidada no panorama internacional do setor, algo que, no
entendimento de Miguel Baroseiro, resulta de fatores como “a
qualidade, o rigor, a possibilidade de cumprir prazos de entrega
mais curtos e o facto de ser uma empresa bem equipada, com
sistemas de controlo de última geração e com bons colaboradores (37 no total), que têm muita experiência”. Apoiada nestes
aspetos e numa filosofia de melhoria contínua (tanto através
da atualização dos equipamentos como da formação da sua
equipa), a Metavil promete manter-se firme e competitiva.
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A fundação da empresa surgiu através da iniciativa conjunta
do pai do nosso entrevistado (António Baroseiro) e de outros
sócios. Com a posterior saída desses mesmos sócios, a gestão
da Metavil foi adquirindo um caráter familiar, que ainda hoje se
mantém. Na sua origem, estava um claro foco na produção de
moldes para a indústria vidreira, à qual se acrescentou, na década de 80, a mesma atividade mas direcionada para os plásticos.

