


As previsões do FMI apontam para uma desaceleração 
sincronizada do crescimento mundial, contribuindo para isso, 
de modo significativo, a desaceleração acentuada na China, 
que já se arrasta há algum tempo, bem como a produção 
industrial na zona Euro, continuando, naturalmente, os 
dilemas de um ambiente de taxas de juro baixas.

Curiosamente, em Portugal os indicadores de actividade 
vão-se mantendo robustos, com a área turística muito bem 
posicionada. Esperemos que a desaceleração demore a cá 
chegar.

Cá em casa também ainda não nos apercebemos da redução 
de actividade. Certo é que a aquisição de novas empresas 
poderá disfarçar eventual redução.

Esperamos que os responsáveis deste País joguem em 
antecipação e dêem continuidade aos concursos abertos 
para obras públicas que ficaram na gaveta. Ou seria para nos 
contentar até às eleições? É que, às vezes, os políticos têm 
destas graças!

Políticos que têm sido muito criticados pela excessiva carga 
fiscal que vêm praticando. Nós não vemos mal nisso, desde 
que seja para melhoria de vida das classes mais desprotegi-
das.

Aliás, o segredo do sucesso das democracias europeias, 
nomeadamente as do Norte, foi precisamente o de taxar os 
mais ricos para dar aos mais desprotegidos. E, como 
sabemos, temos ainda no nosso País gente a passar grandes 
necessidades, o que tem vindo a provocar outro grande e 
grave problema, com perspectiva de futuro muito negra: a 
baixa natalidade. Quantos casais evitam ter filhos por falta de 
recursos para os manter e educar... Claro que tudo isto 
requer moderação e bom senso para evitar entraves ao 
desenvolvimento económico. 

Também a necessidade de melhoria do ambiente requer 
muito mais dos governos. Com satisfação reconhecemos 
que já há muitos países a dotar de grandes verbas as 
soluções para este grave problema. Estamos em crer que se 
conseguirá melhorar o ambiente nestes próximos anos. O 
bom senso irá, por certo, prevalecer.

Nós continuamos o nosso caminho, quer em Portugal quer 
no estrangeiro.

Destaco Angola, porque tem vindo a beneficiar das muitas 
novas disposições impostas pelo governo actual quer na 
moralização da gestão política, quer na grande abertura ao 
investimento estrangeiro, quer no desenvolvimento previsto 
para a agricultura, para a construção de estradas, barragens, 
refinarias e até no turismo, nomeadamente no Projecto 
Okavango – Zambeze.

Tudo isto foi absolutamente necessário para colmatar os 
efeitos da previsão do declínio contínuo da produção de 
petróleo.

Nos outros mercados onde estamos, tem havido um 
comportamento satisfatório, de um modo geral, embora a 
passo mais lento em Espanha, o que já esperávamos, dado 
ser um mercado muito competitivo e difícil.

Como estamos a chegar ao Natal, adianto-me já com os 
desejos de harmonia, muita saúde, bons negócios e festas 
felizes!

Com amizade, 
Joaquim Pinto
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A cada ano que passa, a velocidade dos acontecimentos 
aumenta, há cada vez mais situações inesperadas, as crises 
são mais frequentes, e as novidades nos produtos e serviços 
surpreendem pelo seu carácter inesperado. Perante esta 
voracidade do tempo, procuramos manter o Grupo Pinto & 
Cruz sempre jovem e adaptado à realidade. Para isso, temos 
procurado munir-nos de recursos humanos com elevada 
formação, nas mais variadas áreas, e criámos fóruns de 
discussão interna sobre novas tendências. 

No recente Encontro de Quadros, realizado no dia 15 de 
Novembro – e onde reunimos mais de 100 colaboradores 
do Grupo –, foram ouvidas intervenções de inúmeros convi-
dados sobre variados temas, discutimos novos caminhos a 
seguir e pensámos o futuro. Com esta dinâmica, esperamos 
imprimir uma forma de estar mais atenta sobre o mundo que 
nos rodeia, de modo a podermos apresentar, em termos de 
produtos e serviços, novas e mais inovadoras soluções para 
as necessidades dos nossos clientes.

Nesta ânsia de poder servir melhor, destacamos neste 
número do Newtícias a nova estrela do Grupo Pinto & Cruz, 
a Nortaluga, empresa que recentemente integrámos e que 
vem acrescentar serviços relevantes ao dispor do Cliente 
P&C, e que vos convido a conhecer melhor pela leitura do 
artigo central que lhe dedicamos. Aproveito a oportunidade 
para dar as boas-vindas a todos os seus colaboradores, 
clientes e parceiros. Ao fundador, sócio-gerente e amigo 
António Alves, os desejos de que continue a dirigir com a 
mesma fórmula de sucesso a sua nau, agora com o apoio da 
frota que veio a integrar e que me orgulho de comandar. 

Ainda em termos de novidades em aquisições, devemos falar 
da Flaconde, empresa comercial que actua na área de activi-
dade de Pinto & Cruz Tubagens e Sistemas, SA. Com esta 
aquisição colmatamos a necessidade de estar mais próximos 
de todos os clientes no distrito de Aveiro e, igualmente, 
acrescentar a valia do fabrico de colectores e baterias hidráu-
licas em aço inox, à medida das necessidades dos clientes. A 
exemplo do desejo formulado anteriormente, as boas-vindas 
a todos os colaboradores, clientes e fornecedores.

Se por vezes acrescentamos empresas ao Grupo, outras há 
em que as reduzimos; é do que agora vos dou nota. Não, não 

encerrámos nenhuma empresa nem sequer reduzimos 
actividades nem postos de trabalho! O que fizemos foi tratar 
da fusão das duas empresas que tínhamos em Cabo Verde, a 
Tucan CV, Lda. e a Ecoplus, Lda.: da soma das duas nasceu 
mais uma bonita sociedade, de seu nome Pinto & Cruz – 
Cabo Verde, Lda. A provar a vitalidade desta nossa aposta 
em Cabo Verde, basta ver a nossa nova loja na Fazenda – 
Praia. 

Neste número do Newtícias apresentamos muitas novidades 
de produtos e serviços nos diversos artigos que seleccioná-
mos; não destacarei nenhum por considerar todos relevan-
tes e, por isso, recomendo uma leitura atenta.

Na senda de expansão que temos vindo a levar a cabo, 
destaco como extraordinário o nosso início de actividade na 
vila de Palma, Moçambique. Não o faço pela dimensão da 
delegação aberta, nem pelo investimento realizado, nem 
sequer pelas vendas que aí esperamos realizar : faço este 
destaque pelo arrojo e visão que a equipa de P&C Moçam-
bique, pela mão do David Carvalho, colocou neste desafio! 

É do conhecimento público o megaprojecto do gás que se 
está a desenvolver nessa zona de Moçambique e as expecta-
tivas que este tipo de projectos provocam (a empresários, 
trabalhadores, políticos, população moçambicana em geral, 
etc.); porém, poucas pessoas sabem que Palma é uma 
pequeníssima vila no extremo norte de Moçambique, a 
cerca de 3000 km da sua capital, Maputo, que para lá chegar 
se tem que fazer percursos longuíssimos e complicados e, aí 
chegados, nos deparamos com uma vila de parcos recursos 
(excepto de gás, no subsolo marítimo…) e, para piorar, com 
problemas de segurança, por ameaças terroristas ainda não 
resolvidas. Apesar de tudo isso, nada impediu este arranque, 
e o Grupo P&C, de forma singela mas profissional, está 
empenhado em estar presente neste projecto desde a 
primeira hora. Contamos, com isso, vir a fazer parte da 
construção do que esperamos venha a ser a verdadeira 
rampa de lançamento da economia de Moçambique, que 
permita finalmente tirar o país do famigerado ranking dos 
mais pobres do mundo.

Para terminar destaco, em termos de negócios, o sucesso 
que temos tido em projectos hospitalares, tradição de longa 
data que temos conseguido manter, e que demonstra a 
confiança dada ao Grupo P&C pelas entidades que constro-
em este tipo de edifícios, destinados a trabalhar por longas 
décadas e sempre funcionais. Neste número, a área de activi-
dade destacada são os elevadores, mas podia ter sido 
qualquer uma das outras instalações electromecânicas, 
incluindo as especialidades de cozinhas e lavandarias, tal é a 
quantidade de hospitais em que instalámos equipamentos.

E em Janeiro fazemos 85 anos! 

Grande abraço,
Luís
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por Carlos Schurmann e Filipe Macedo  
[carlos.schurmann@pintocruz.pt]  [filipe.macedo@pintocruz.pt]

Temos uma longuíssima tradição em instalação e manuten-
ção de elevadores e escadas rolantes em estabelecimentos 
da área da Saúde como, por exemplo, em hospitais, clínicas, 
centros de saúde, instituições de solidariedade social e 
congéneres.

Por isso, nada mais natural do que acompanharmos o cresci-
mento que se tem verificado a nível nacional de novas uni-
dades de cuidados de saúde. 

Assim, neste semestre destacamos dois projectos nesta área.

A Norte, distinguimos a instalação de mais 2 novos 
monta-camas na Casa de Saúde da Boavista, onde nos man-
temos como parceiros de referência há longos anos. 

No Sul, continuamos a reforçar a nossa parceria com o 
Grupo Trofa Saúde com a instalação de 2 escadas rolantes e 
2 ascensores no novo Hospital Trofa Saúde de Loures.

É um grande orgulho manter a confiança dos nossos clientes, 
sem dúvida o melhor feedback que podemos obter!
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por Marta Soares e Carlos Gens
[marta.soares@pintocruz.pt]  [carlos.gens@pintocruz.pt]

Os elevadores são equipamentos preponderantes em 
qualquer edifício, que nos proporcionam mobilidade e 
conforto, ajudando a resolver problemas de acessibilidades.

No entanto, chega uma altura em que se começa a fazer 
sentir a necessidade de os modernizar, para que os possamos 
continuar a utilizar nas melhores condições de conforto, 
fiabilidade e segurança.

Porquê?
Chega sempre um momento em que o desgaste natural do 
equipamento e, por contraponto, a evolução tecnológica 
fazem com que já não sejam capazes de satisfazer os novos 
requisitos de utilização sustentável e de modernidade. 
Acresce, também, que as alterações legais impõem essa 
necessidade. Por outro lado, as questões estéticas e de 
conforto de utilização estão cada vez mais presentes na 
reabilitação das cidades, edifícios e, portanto, dos elevadores.

Quando?
– Começam a surgir falhas e avarias frequentes;
– Os gastos com as reparações tornam-se excessivos;
– Existem novas soluções técnicas que permitem 
   poupanças de energia consideráveis, mesmo para 
   equipamentos existentes;
– Aparecem ruídos e vibrações próprias do desgaste;
– Menor precisão de nivelação, na paragem, aos pisos;

– A estética está simplesmente obsoleta e queremos 
   refrescar a imagem do edifício.

Pinto & Cruz dispõe de variadas soluções e propostas de 
modernização que se adaptam às necessidades de qualquer 
elevador. São disso exemplo:

• Substituição do comando – P&C Multi – com reduções no 
   consumo de cerca de 30%. O ascensor ganha precisão de
   paragem e conforto na viagem, reduzindo o desgaste 
   mecânico da máquina de tracção;
• Renovação de cabinas e portas:
   - Cabinas modernas com estética e design apelativo
   - GoLive: display informativo com ligação wireless e 
      informação em tempo real
• Sustentabilidade e eficiência energética: 
   - Iluminação LED
   - Máquinas de tracção Gearless
   - Stand-by – P&C Zero
   - Regeneração de energia
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por Paulo Cardoso
[paulo.cardoso@pintocruz.pt]

Magna Aqua é a bomba de calor de água quente sanitária 
(AQS) mais eficiente e amiga do ambiente, agora comercia-
lizada pela Pinto & Cruz.
A nova bomba de calor de AQS, Magna Aqua, produz água 
quente sanitária de forma simples, eficiente e, como utiliza 
energias renováveis, é mais amiga do ambiente.

Ecológica
Usando o ar como energia renovável (aerotermia), é capaz 
de cumprir o seu propósito com baixas emissões de CO2 e 
de uma forma eficiente. Para além disso, usa como gás refri-
gerante o R290, um dos gases com menores riscos para o 
ambiente. A isto chamamos ecologia a dobrar!

Pensada para poupar
Os magníficos coeficientes de rendimento sazonal garantem 
uma operação optimizada e uma grande economia em 
comparação com outros sistemas convencionais de 
produção de AQS. Todos os modelos têm a classificação A+ 
na sua etiqueta energética.

Compatível com energia fotovoltaica e ainda mais...
Consegue adaptar o seu funcionamento quer à produção de 
energia fotovoltaica quer, por exemplo, à tarifa bi-horária do 
fornecimento de energia eléctrica.

Segura
Tem protecção contra a legionella. Com temperaturas 
máximas até 70°C e com um programa horário específico, 
configurável a partir do painel de controlo intuitivo, faz com 
que esteja em conformidade com os requisitos mais rigoro-
sos para a protecção contra a legionella. Também possui 
protecção contra o congelamento.

Entre as suas características, podemos realçar o seu peso 
leve e a cuba em aço inoxidável K44, com revestimento em 
nióbio e titânio, particularmente resistente à corrosão por 
picagem em ambientes com grandes concentrações de 
cloro, o que hoje em dia abunda na água da rede pública. 
Desta forma, evitamos a necessidade de protecção contra a 
corrosão que, aliada ao seu peso, facilita a instalação.

Depósito em aço inoxidável 
com capacidade de 200 e 270 litros.
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por Ana Serralva e Sérgio Camilo
[ana.serralva@pintocruz.pt]  [sergio.camilo@pintocruz.pt]

Os clientes são a principal fonte do nosso negócio e, dando 
continuidade à política de proximidade, é com enorme 
satisfação que anunciamos a nossa expansão para Vagos 
(Aveiro), com mais um ponto de venda local. Esta expansão 
ocorre pela recente aquisição da empresa Flaconde – 
Metalúrgica do Vale, que, desde há vários anos, tem como 
actividade a distribuição e comercialização de produtos para 
a construção e obras públicas. 

Com esta aquisição, passamos a ter disponível, também 
naquele local, toda a vasta gama de produtos comercializa-
dos pela Pinto & Cruz Tubagens e Sistemas, acrescendo a 
tudo isto a fabricação de colectores à medida de cada 
solicitação e baterias hidráulicas em aço inox, ambos para 
comercialização a nível nacional, incluindo ilhas. 

A loja, situada na Rua Direita do Vale, 50 – Ponte de Vagos, 
conta com um espaço destinado à recepção de clientes, 
garantindo um atendimento mais eficaz e com a oferta das 
mais diversas soluções na área da condução de fluidos, clima-
tização, tratamentos de água e piscinas, materiais para a 
indústria, ferramentas manuais e elétricas, etc. 

Continuamos empenhados em fazer crescer a nossa rede de 
lojas, pois o pensamento diário é a melhoria constante do 
serviço.

por Luís Ferreira
[luis.ferreira@pintocruz.pt]

A gama de produtos para a Indústria esteve sempre 
presente na gama de produtos da Pinto & Cruz – Tubagens 
e Sistemas; no entanto, a estratégia do mercado em Portugal 
tem-se situado com mais incidência nas obras de edifícios 
comerciais e de serviços, o que faz com que, em função das 
necessidades da construção civil (seja na construção de 
edifícios novos seja na reabilitação), assistamos, desde há 
pouco mais de uma década, a uma tendência para não 
elegermos a indústria como primeira aposta no plano de 
investimentos em Portugal. 

Decidimos reforçar a aposta nesta área de mercado e temos 
do nosso lado a capacidade técnica, o conhecimento, os 
produtos em espaço físico, o que torna mais fácil o serviço 
ao cliente, e principalmente o reconhecimento do mercado 
para as nossas apostas na qualidade, requisito essencial para 
esta área de negócio.

Hoje, temos uma equipa dedicada a esta área, em que, 
paulatinamente, se construíram as bases para que este seja 
um sector cada vez mais relevante na importância da 
empresa. Temos vindo a reforçar os nossos stocks com a 
compra de mais quantidades e qualidades de tubagem de 
aço sem costura até às 16” de diâmetro, os respectivos 
acessórios e uma melhor composição e abrangência na 
valvularia industrial.

Neste último tipo de produto, continuamos com os nossos 
parceiros de longa data – entre os quais destacamos a ARI 
Armaturen, Watts, Clorius Controls, M&M Rotork e Georg 
Fischer – e vamos apresentar, dentro de poucas semanas, um 
importante parceiro no mercado do “Oil & Gas”, que, com 
toda a certeza, nos vai impulsionar para um patamar de 
liderança onde, acreditamos, teremos de estar. 

Contem connosco!

Aquisição 
de empresa 
em Vagos – Aveiro  

FOLHETO

promocional
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por Rui Castro
[rui.castro@pintocruz.pt]

Mantemos, há meia década, uma parceria de serviços SAT 
(Serviço de Atendimento Técnico) com a marca Hitecsa, que 
comercializa equipamentos de climatização para o mercado 
Português.

Em nós são confiados os arranques e intervenções em 
situações de eventuais garantias da prestigiada marca no 
território nacional.

Fruto da competência e desempenho demonstrados, 
estamos a ser convidados e solicitados por outras marcas, de 
outros equipamentos: podemos desde já divulgar a condição 
de SAT para as caldeiras da marca ADISA.

Esta igualmente prestigiada marca era já comercializada pela 
Pinto & Cruz Tubagens e Sistemas, outra empresa do Grupo 
Pinto & Cruz, a que esperamos agora acrescentar o valor do 
rigor e competência em termos de serviços técnicos de 
suporte.

Em breve teremos mais boas notícias neste âmbito, que 
permitirão aumentar o grau de confiança nos produtos 
comercializados em Portugal no que à assistência técnica diz 
respeito.

por Rui Vieira
[rui.mvieira@pintocruz.pt]

Concluímos, recentemente, uma obra nas instalações da 
Lankhorst Euronete, na Maia, para o arrefecimento do 
sistema produtivo da fábrica. Fomos responsáveis não só pela 
execução da obra mas também pelo desenvolvimento do 
projecto, sob as directrizes do cliente e mediante as suas 
necessidades.

Esta obra de concepção e construção tem algumas particu-
laridades interessantes, tais como: a elevada potência de 
arrefecimento instalada de 2MW (2 Chillers de 1000 kW) e 
as principais redes de distribuição de água arrefecida 
executadas em aço inox 316L com diâmetros até 10” (pole-
gadas). Foi, também, instalado um sistema de gestão técnica 
centralizada (GTC) para monitorização de toda a instalação.

Este tipo de obras, na área da indústria, continuam a ser um 
dos nossos focos, pois consideramos que é neste tipo de 
projectos que podemos acrescentar valor, colocando em 
prática conhecimentos adquiridos ao longo dos anos na 
nossa empresa.

8



por Duarte Brito
[duarte.brito@pintocruz.pt]

A hotelaria tem sido um dos sectores-motores da economia 
nacional, nestes últimos anos, e aparenta continuar a ser, 
tendo em conta as previsões e a quantidade de obras em 
curso e a nascer. 

Deste modo, a nossa aposta tem demonstrado ser uma 
aposta ganha, tendo em conta a quantidade de obras realiza-
das, durante este ano, em hotéis de pequena, média e grande 
dimensão. 

Um caso de sucesso tem sido a parceria com o Grupo Turim 
Hotels, tendo já sido, este ano, realizadas duas obras: o Hotel 
Turim Boulevard, no centro de Lisboa, e, mais recentemente, 
o Hotel Turim Santa Maria, no centro do Funchal (Madeira). 
A versatilidade de entregar chave-na-mão, as diversas 
especialidades de equipamentos ao nível de cozinha, bar, 
buffets e lavandaria e as sinergias geradas entre as nossas 
equipas e o cliente, que vão desde a fase de projecto até ao 
término da montagem e entrega da obra, têm sido determi-
nantes para o sucesso desta parceria. 

Esta última obra, na Madeira, foi um verdadeiro desafio ao 
nível de timings, desde a orçamentação e a preparação da 
obra à logística e montagem. Foi uma obra adjudicada em 
meados de Julho, tendo sido entregue ao cliente no dia 13 de 
Setembro, conforme adjudicação. 

Nos dias de hoje, o mercado exige celeridade em todas as 
fases do processo, obrigando-nos a ser competitivos e a 
acrescentar o factor diferenciador; e, para sermos uma 
empresa de destaque neste sector, temos de continuar a 
responder afirmativamente aos desafios.

Esta obra fora de Portugal Continental foi, também, um 
excelente desafio para que, com outra coragem, iniciemos 
projectos não só na Madeira e nos Açores mas também 
além-fronteiras, especialmente em Angola, Moçambique e 
Marrocos, países onde temos, neste momento, processos a 
decorrer e que esperamos concluir com sucesso.
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por António Alves [aalves@nortaluga.com]

A Nortaluga iniciou a sua actividade em Setembro de 2001, 
essencialmente direccionada para o mercado de venda e 
aluguer de equipamentos para a construção civil e obras 
públicas.

Rapidamente diversificou a sua área de actividade e foi 
fortalecendo o foco na prestação de serviços ao cliente, na 
área da rede eléctrica nacional, eventos musicais e serviços 
de manutenção de equipamentos, dotando-se gradualmente 
de recursos humanos tecnicamente evoluídos.

Ao longo dos 18 anos de actividade foi-se afirmando no 

mercado nacional, priorizando sempre a qualidade do 
serviço prestado, equipamento fiável e evoluído tecnica-
mente, melhoria constante e foco no cliente.

Uma normal inquietude empresarial e a busca contínua de 
novos desafios têm-nos levado a uma incessante procura da 
melhoria.

Temos como missão ser uma empresa de referência a nível 
nacional no fornecimento de energia, manutenção industrial 
e aluguer de equipamentos, mantendo uma adaptação 
constante ao mercado.

Venda e Aluguer de Equipamento
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Ao longo da nossa vida como empresa, fomos abrindo filiais, 
espalhadas estrategicamente pelo país, como forma de servir 
o cliente, aumentando a proximidade e a capacidade de 
resposta. Temos hoje cinco pontos de resposta que nos 
garantem um raio de abrangência territorial cada vez maior.

Áreas de actividade que se complementam: aluguer, 
manutenção industrial, prestação de serviços para a rede 
eléctrica nacional, fornecimento de serviços e equipamentos 
para eventos musicais, metalomecânica, bobinagem, venda 
de máquinas e equipamentos, representação de fabricantes 
de equipamentos europeus.

Na procura contínua de um crescimento sustentado e 
contínuo, após 18 anos de actividade, a empresa avança para 
uma parceria com o Grupo Pinto & Cruz, alargando assim os 
seus objectivos.

Esta parceria será uma aliança para a vida de ambas as 
empresas: irá reforçar as suas capacidades e será uma 
mais-valia segura para os clientes do Grupo.

Juntando o lema do nosso parceiro – “O mundo move-nos!” 
– com o nosso lema – “Somos a energia que o move!” –, esta 
fusão de energias levar-nos-á a um futuro de movimento 
positivo.
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por Agostinho Rito
[agostinho.rito@pintocruz.pt]

Aumentamos a nossa oferta para o segmento da vinha e do 
olival, quer no domínio da recolha quer no da poda.

ARVIPO PS110 CPS
As tesouras de poda profissionais Arvipo PS110, para poda 
intensiva, caracterizam-se pela sua potência e elevada veloci-
dade de corte, precisão, baixo consumo e grande robustez.

O controlo de corte progressivo permite um perfeito 
posicionamento da lâmina durante todo o ciclo de corte, 
melhorando o acesso a qualquer ramo. A cabeça de corte, 
montada sobre rolamentos axiais (patenteado), sem 
manutenção, ajuste ou lubrificação diária, assegura um corte 
preciso e limpo que favorece uma cicatrização mais fácil 
diminuindo o risco de doenças nas plantas.

Também o arnês foi redesenhado, tendo a bateria de lítio 
sido posicionada num ponto mais baixo, de forma a minimi-
zar o esforço e o cansaço do operador. 

Equipada com o sistema de segurança CPS (Cut Prevent 
System), previne o risco de o operador sofrer lesão por 
corte. É um sistema totalmente integrado no equipamento, 
que vem provido de uma pulseira metálica. Ao colocar a 
pulseira e activar o sistema de segurança, o podador ficará 
protegido do risco de se cortar com a tesoura, uma vez que 
a lâmina parará ao contacto com a pele.

ARVIPO PS32
Desenvolvida a pensar no agricultor profissional que utiliza 
a tesoura para efectuar podas de vinhas de uma forma 
menos intensiva, a Arvipo PS32 apresenta-se como uma 
tesoura mais económica, a tesoura ideal para o utilizador 
que exige um bom compromisso entre qualidade, desem-
penho e preço dos seus equipamentos. 

À semelhança da versão PS110, também a PS32 está equipa-
da de série com o sistema de segurança CPS, garantindo, 
assim, uma utilização mais segura. 

No mesmo seguimento, a marca apresenta um atador a 
bateria TM20 rápido e eficaz, permitindo transformar uma 
tarefa tradicionalmente complicada e pesada num trabalho 
executado de maneira mais comóda e com um rendimento 
surpreendente.

Ainda para ajudar à poda de árvores, apresentamos uma 
motosserra a bateria ECOPRUMING MT50, com um nível 
de autonomia de sensivelmente 4 h de trabalho. Quem está 
habituado a podar com um motosserra de explosão fica 
surpreendido com tanta potência de corte numa só mão.

Reforçamos também a nossa oferta no domínio da apanha 
de azeitona, com produtos do prestigiado fabricante italiano 
VOLPI para o segmento mais exigente, de que destacamos a 
potente varejadora.

Varejador Azeitona Volpi Olytech SP 555L Telescópico SP 
48V/600W. O pente Giulivo Olytech Essential 555L é a 
novidade VOLPI – é um varejador de alta performance e alta 
potência que, em combinação com a lança telescópica, 
oferece uma alta capacidade de colheita. Características 
técnicas:
8 varetas: 32 cm cada • Motor 48 V/ 600 W (alto rendimen-
to, baixo consumo eléctrico) • Batidas: velocidade 1: 
1000/min; velocidade 2: 1100/min • Largura de trabalho: 240 
mm – max. 530 mm • Haste extensível: até 3,10 m
Punho ergonómico com interruptor • Alimentador 
electrónico • Peso: 2,5 kg • Produtividade: 90/120 kg/h
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por Rui Vieira
[rui.vieira@pintocruz.pt]

A nova era chegou!

Os sistemas de elevação de contentores Multilift são líderes 
de mercado há muito tempo, quando se trata de desempe-
nho e fiabilidade. Com opções para toda a gama de trabalhos 
de cargas básicas a cargas extra-exigentes, sempre existiu um 
Multilift para satisfazer qualquer necessidade.

Mas não basta apenas ser o melhor. E é por isso que estamos 
a levar a tecnologia do Multilift mais longe do que nunca. 

O Multilift Ultima constitui a próxima geração de sistemas de 
elevação de contentores. 

O Multilift Ultima foi concebido com base em inovações 
radicais, mas que garantem maior controlo, segurança e 
produtividade em qualquer tarefa de carga. De referir as 
funções guiadas pela câmara HiVision™ e a conectividade 
avançada com um sistema de pesagem integrado exclusivo, 
os controlos intuitivos do ecrã e sensíveis ao toque, a tecno-
logia de alívio de fricção, que eleva o corpo dianteiro para 
eliminar vibrações e ruídos, o controlo automático de 
sequência, que facilita a descarga e a inclinação de forma mais 
rápida e simples e com apenas um movimento da alavanca.

Disponível com modelos entre as 14 t e 30 t, o Multilift 
Ultima representa uma nova era para o manuseio de carga.

por Manuel Machado
[manuel.machado@pintocruz.pt]

A gama de equipamentos, para a área de construção, de 
máquinas compactas eléctricas a bateria não pára de crescer.

Não renuncie à potência. Não renuncie à autonomia.

E muito menos pode renunciar à vida útil. 

Temos de aproveitar ao máximo as possibilidades das novas 
tecnologias. Deixe-se convencer pelo conforto na operação, 
pela facilidade de uso e eficiência e com zero emissões!

13



por Júlio Martins
[julio.martins@pintocruz.pt]

A crise económica continua instalada em Angola; a moeda 
continua a sofrer desvalorizações muito significativas e 
constantes, o que afecta sobremaneira toda a nossa activi-
dade.
 
Contudo, devemos estar satisfeitos. O nosso árduo trabalho 
foi premiado com a adjudicação do fornecimento de eleva-
dores para os grandes hospitais públicos em negociação, este 
ano, em Angola. 

O nosso objectivo foi integralmente cumprido devido ao 
empenho e envolvimento de todos e ao reconhecimento, 
por parte dos nossos clientes, dos trabalhos realizados com 
qualidade e profissionalismo. As obras, na sua globalidade, 
ascendem a 49 elevadores num montante total de cerca de 
$4 000 000 USD.

A carteira de manutenção tem estado sob grande pressão 
devido à desvalorização da moeda; contudo, temos compen-
sado e equilibrado a situação com pequenas reparações e 
modernizações de elevadores que, este ano, apresentam um 
resultado muito positivo, fruto de vendas em elevadores 
recuperados à concorrência.

A novidade mais relevante foi a preparação e formação das 
nossas equipas comercial e técnica na comercialização e 

manutenção de UPS e, também, de cozinhas e lavandarias 
industriais. 

Através da experiência existente no Grupo, demos início a 
estas actividades e vamos dar continuidade e potenciar, no 
próximo ano, o seu desenvolvimento em Angola. 

Devido ao investimento público, e algum privado, a ser canaliza-
do para obras da área da saúde, mais concretamente de 
hospitais e clínicas, abriu-se um potencial de negócio no qual 
já contamos com alguns pedidos e orçamentos apresenta-
dos e com prováveis vendas de cozinhas e lavandarias. Será 
o arranque definitivo desta área de negócio com a garantia 
de formação de equipas nacionais para a execução dos 
trabalhos de montagem e de manutenção, contando, 
naturalmente, com o apoio permanente do Grupo Pinto & 
Cruz. 
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por David Carvalho
[david.carvalho.mz@pintocruz.com]

Abrimos, no passado mês de Setembro, uma delegação na 
vila de Palma, no norte de Moçambique, para acompanhar os 
megaprojectos na área do gás, que estão a iniciar este ano 
em força. As reservas são das maiores a nível mundial e as 
infra-estruturas de exploração e tratamento têm uma fase 
de desenvolvimento de 6 a 8 anos.

Já há 2 anos que fornecemos a fase de construção de 
infra-estruturas básicas, nomeadamente para a construção 
da vila, reassentamento e bases de vida. Agora, com o início 
da construção de instalações operacionais, decidimos pelo 
investimento e posicionamento no projecto.

A actividade principal será o fornecimento de equipamentos 
e material especializado da Hilti O&G, estando em desen-
volvimento, para 2020, o mercado de aluguer e energia. Já 
estamos a testar o mercado neste 2º semestre.

Actualmente, já temos acomodação e escritório/loja em 
Palma: movemos os stocks e criámos toda a logística com os 
operadores.

por João Carneiro
[joao.carneiro.mz@pintocruz.com]

Estamos, através de modernizações, a diversificar e a 
trabalhar com outras marcas de elevadores. Neste ano 
tivemos a oportunidade de, no âmbito dessas moderni-
zações, montar equipamentos da marca Pinto & Cruz em 
Moçambique. Tendo actualmente efectuado cinco dessas 
modernizações – e já com mais obras adjudicadas –, aumen-
tamos e damos resposta com soluções que vão ao encontro 
das necessidades dos nossos clientes.

Podemos dar destaque à reabilitação do Edifício-Sede do 
Comité Central do maior partido político do país, em que, 
embora com prazos de aquisição e fornecimento apertados 
e com a recepção do material em Setembro, cumprimos o 
prazo de entrega em finais de Outubro. 

Esta obra foi-nos adjudicada pela Sogecoa (Moçambique), 
uma das maiores empresas de construção civil de capitais 
chineses, em Moçambique,  e responsável pela execução de 
diversos projectos públicos e privados, sendo mais um 
cliente importante com o qual nos orgulhamos em trabalhar.
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por Rui Almeida 
[rui.almeida@pintocruz.pt]

No passado dia 8 de Julho, demos mais um passo no cresci-
mento do Grupo Pinto & Cruz em Cabo Verde, com a 
abertura da nova loja na zona da Fazenda.

Ao longo de cinco semanas, procedemos a obras de 
construção civil que permitiram duplicar a área de imple-
mentação da loja e armazém, proporcionando um maior 
espaço de exposição e atendimento ao cliente, aumentando 
também a área de armazenagem.

Esta nova loja permite que os nossos clientes encontrem, 
num só espaço, produtos e equipamentos para: canalização, 
electricidade, construção civil, serralharia, carpintaria, agricul-
tura e limpeza.

Com este novo espaço, contamos já com duas lojas na 
Cidade da Praia, e é nosso objectivo não terminar por aqui 
as nossas tarefas de remodelação e novas aberturas. Espera-
mos em breve voltar com novidades…

Para assinalar esta inauguração, foi feita uma pequena 
comemoração na loja, com a participação de alguns clientes 
e a presença da Administração do Grupo, terminando com 
uma visita à Cidade Velha, património da Unesco.

por Bruno Gonçalves
[bruno.goncalves@pintocruz.pt]

No momento em que comemoramos 4 anos de presença 
do Grupo Pinto & Cruz em Cabo Verde, continuamos a dar 
seguimento à nossa estratégia de evolução e crescimento, 
unindo, agora, as nossas duas sociedades em Cabo Verde:  
procedemos à fusão da Tucan e da Ecoplus, alterando a 
designação da empresa para Pinto & Cruz Cabo Verde, Lda.

Demos, assim, mais um passo na nossa consolidação no 
mercado – sob uma única sociedade, temos duas lojas com 
uma gama de produtos especializada e abrangente para o 
instalador profissional.
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Decorreu, no dia 15 de Novembro, no Porto Palácio Hotel, 
o XIV Encontro de Quadros do Grupo Pinto & Cruz, este 
ano com o tema Tendência 2020.

Com alterações no seu formato, contámos com as habituais 
apresentações referentes aos negócios das várias empresas 
mas estas tiveram, ainda, a oportunidade de se fazer repre-
sentar através de um stand onde ilustravam quer as suas 
apresentações quer as suas actividades.
 
Ao longo do dia, e como resultado de desafio previamente 
lançado, cinco grupos de trabalho tiveram a oportunidade de 
dinamizar a apresentação dos cinco seguintes temas: 
Revolução Digital, Crescimento em Ambiente Concorrencial, 
Sustentabilidade Ambiental, Riscos Cibernéticos e Envolvi-
mento Pessoal.
 
Para esta dinâmica tivemos quizz, roll play, debates e ainda 
oradores convidados a quem não podemos deixar de 
agradecer : António Alegre, CEO das Páginas Amarelas;  Paulo 
Pinto Santos, Director de marketing e novos mercados da 
Porcelanas da Costa Verde; Ana Sofia Silva, Gestora de susten-
tabilidade e ambiente da Galp; Tiago Cardoso e Tiago Sousa, 
CiberSecurity Consultants, da VisionWare e Paula Arriscado, 
Directora de pessoas, marca e comunicação da Salvador 
Caetano.
  
Findo o dia de trabalho, fizemos uma visita à Casa da Música 
e o habitual jantar-convívio, momento mais descontraído 
onde tivemos a oportunidade para distribuir os Prémios 
António Pinto, Arnaldo Pinto e Joaquim Pinto.

Mantenemos la ampliación de gamas y soluciones con la 
incorporación de:
 •  Tubería y accesorios de inox para prensar
 •  Valvulas de inox
 •  Valvulas Socla

Y para la temporada de invierno tenemos un gran stock de 
equipos para calefacción y producción de acs las marcas más 
importantes. También soluciones para suelo radiante, radia-
dores, solar y aerotermia.

En la nueva nave de Getafe ya disponemos de un stock de 
tuberías más amplio – tubería con y sin soldadura, ranurada 
pintada, para alta temperatura.
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Este prémio visa destacar o colaborador que, por acção 
individual ou colectiva, esteve por detrás de uma situação 
que denotasse o seu espírito empreendedor em prol do 
Grupo Pinto & Cruz. Neste 2º semestre de 2019, decidiu-se 
atribuir o prémio ao David Carvalho, director-geral de P&C 
Moçambique, pela abertura da delegação em Palma e por 
tudo o que isso significa para nós, devidamente mencionado 
no editorial deste Newtícias. Também reforçou a razão de 
ser desta atribuição o facto de, neste semestre, se ter dado 
um crescimento muito significativo das vendas dos produtos 
comercializados, em especial os da nossa representada Hilti, 
com fornecimentos para clientes em inúmeras províncias de 
Moçambique.

O David, que ingressou na empresa há cerca de 4 anos, 
vestiu logo a camisa P&C e foi, desde o início, um verdadeiro 
empreendedor. Chegou a hora de receber o seu justo 
prémio.
Parabéns!

Prémio atribuído anualmente a colaboradores que comple-
tam 25 anos de trabalho, no Grupo Pinto & Cruz, destacan-
do a sua dedicação.

O prémio consubstancia-se na oferta de um relógio, que 
simboliza o tempo, com a inscrição do dia de aniversário do 
fundador e do ano de entrega do prémio.

Este ano, o premiado foi o Manuel Carvalho de Pinto & Cruz 
Elevadores. Parabéns!

Atribuído anualmente a um colaborador com longa carreira 
no Grupo Pinto & Cruz e que tenha demonstrado, nesses 
anos, as seguintes características: grande dedicação ao 
trabalho; altruísta, camaradagem e amizade; simpatia; vontade 
de aprender e explorar.
É a oferta de uma placa em prata, com o nome e a data de 
aniversário de Arnaldo Pinto, acrescida de um prémio 
monetário.
Este ano premiamos Francisco Leite.
Parabéns!

19



SEDE

Rua Eng. Ferreira Dias, 469
4103-801 Porto
PORTUGAL

CONTACTOS GERAIS

telefone: [+351]  226 150 500
email: office@pintocruz.pt
www.pintocruz.pt

FICHA TÉCNICA
Newtícias nº49  Dezembro 2019
Direcção Eliana Costa
Design Design P&C
Fotografia Arquivo P&C, Unsplash
Fotografia Capa Ethan Rheams @unsplash
Impressão e Acabamento Tecniforma - Oficinas Gráficas, Lda.
Tiragem 10 000 exemplares
Periodicidade Semestral
Depósito Legal 105331796

P&
C

00
0.

01
0.

49
.1

9.
12


