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responsabilidade
por um mundo
melhor
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Apesar da situação económica adversa, no setor
metalúrgico, Manuel Carneiro arriscou, contrariou
as adversidades e lançou-se nesta atividade. A Mofil
é “um projeto dedicado ao
ambiente: 80% da produção envolve equipamentos
de recolha de resíduos
e os restantes 20% são
encomendas inteiramente
customizadas às necessidades dos clientes, como
é o caso de viaturas de catering (para abastecimento
de aeronaves)”.
Enquanto Parceiro de
negócio, a Mofil oferece aos
seus clientes um vasto leque
de produtos: compactadores
de recolha de papel e embalagens, sistemas Multibenne,
Polibenne ou báscula, caixas
para a recolha de entulho ou

resíduos industriais e que
são elementos fundamentais
para a reciclagem e recolha
seletiva.
A satisfação do cliente
é a base de trabalho diário
desta equipa, liderada por
Valdemar Costa, especialista nesta área. Exigência, trabalho em Equipa e
Compromisso permitem à
Mofil chegar a países como
Espanha, Costa do Marfim e
Chile, atingindo os seus objetivos de negócio: cerca de
6 milhões de euros anuais.
Apesar dos resultados
positivos, a Mofil ambiciona
um crescimento sustentado. A requalificação das
suas instalações é uma
prioridade no incremento
da eficiência e das condições de trabalho dos
seus colaboradores. “Só

com uma equipa motivada conseguimos o retorno
esperado”, afirma Manuel
Carneiro. “Os colaboradores da Mofil contam com
uma administração atenta e
que através da delegação e
responsabilização procura
incrementar o compromisso
com a satisfação do cliente”, refere Valdemar Costa.
“A esta data estamos
confiantes com o fecho de
2019 positivo e prevemos
um 2020 ao mesmo nível,
sendo que existe alguma
apreensão, já que “os ciclos
eleitorais” trazem alguma instabilidade ao setor”,
acrescentam.
A missão da Mofil tem
por base a promoção de
um futuro ambientalmente
sustentável contribuindo
para um mundo melhor.

A Mofil é uma empresa
do setor metalúrgico,
sedeada em Povoa de
Varzim com instalações
fabris em Vila do Conde, que
produz, principalmente
equipamentos de recolha
de resíduos. Em conversa
com Manuel Carneiro
e Valdemar Costa, da
Direção, conhecemos o
trabalho desenvolvido em
prol da sustentabilidade
ambiental.

