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Apesar de contar com mais de 80 anos de história, de que forma é 
que o grupo Pinto & Cruz continua a crescer? 
O crescimento do grupo seguiu, ao longo dos últimos 30 anos, 
fases diferentes. Inicialmente deu-se uma expansão na sua área 
geográfica de atuação, no norte do país, para todo o território 
nacional, na generalidade das suas atividades de origem. Uma 
segunda fase deu-se com a internacionalização, para Angola, 
apenas de algumas áreas de atividade, mas com muita expressão 
na parte dos elevadores. A internacionalização para outros países, 
Moçambique, Cabo Verde e Espanha, foi uma terceira fase, pois 
já foi feita com base em aquisições de empresas existentes nesses 
mercados, onde para além dessa novidade também acrescenta-
mos novas áreas de atividade onde não havia tradição dentro do 
grupo. Atualmente, o grupo mantém essa dinâmica de crescimen-
to, principalmente por via de aquisições de empresas em áreas 
de atividade conhecidas, mas, também, em outras novas, tendo 
sempre em comum a forte relevância em serviços de Engenharia.

A internacionalização continua a ser uma aposta?
O mercado português é relativamente pequeno e muito sujeito a 
crises, que nas últimas décadas se têm repetido. Em face disso, é 
uma prioridade do grupo o fortalecimento duma parte muito rele-
vante da atividade em outros países ou para outros países. É nesse 

sentido que temos feito as últimas aquisições, em Moçambique 
(uma empresa na área de elevadores) e em Portugal (uma empre-
sa que presta serviços para a rede elétrica de muito alta tensão, 
com atividade maioritariamente em países europeus).

Em que medida é que a experiência de largas décadas no merca-
do e o facto de serem um grupo empresarial com diversas áreas 
de especialização vos diferencia, em particular, no sector dos 
elevadores?
O facto de o grupo disponibilizar, de forma sustentada, ao longo 
dos anos, uma diversidade de atividades centralizadas em servi-
ços de Engenharia, com base na energia e instalações eletrome-
cânicas, dá-nos o conhecimento e a capacidade para apresentar 
soluções globais, chave na mão, flexíveis e ajustadas às necessida-
des do cliente, nomeadamente na reabilitação de edifícios, onde 
as dimensões existentes são sempre um desafio que se coloca na 
instalação de equipamentos de elevação.   

Em que consistem as soluções de mobilidade da Pinto & Cruz 
Elevadores?
São soluções de transporte de pessoas e bens em edifícios, que 
vão desde os elevadores, escadas e tapetes rolantes, plataformas 
de carga, até às soluções de acessibilidade mais específicas, como 
elevadores residenciais, plataformas e cadeiras de escada. A ca-
pacidade de adaptação aos espaços, a eficiência energética e o 
design dos equipamentos são características que nos distinguem.

A inovação e a modernização de elevadores são duas preocupa-
ções que orientam a atuação da Pinto & Cruz Elevadores? 
Considerando que o parque de elevadores existente no país está 
cada vez mais desgastado pela idade (50% de equipamentos com 
mais de 25 anos, cerca de 75 000 unidades) e dada a ausência de 
uma estratégia nacional de modernização/adaptação, de acordo 
com os atuais padrões de segurança e acessibilidades, depara-
mo-nos com realidades onde os níveis de segurança dos referidos 
equipamentos se encontram num patamar completamente desa-
tualizado, face às exigências da legislação atual. 
Conscientes deste facto, e tendo em conta os requisitos de utili-
zação sustentável e de modernidade cada vez mais presentes na 
reabilitação das cidades, desenvolvemos soluções inovadoras que 
visam a melhoria da segurança, a fiabilidade, a estética e o con-
forto de utilização e que passam pela substituição total ou remo-
delação parcial de elevadores existentes. Em particular, saliento o 
desenvolvimento de um sistema de comando para elevadores, o 
PC Control, que tem sido um sucesso, quer pela sua ecoeficiência, 
quer pela sua qualidade técnica, bastante versátil, sendo adaptá-
vel à totalidade dos elevadores existentes no mercado. 

Pinto & Cruz Elevadores

“Desenvolvemos soluções inovadoras, 
que visam a melhoria da segurança, 
fiabilidade, estética e conforto de 
utilização”
Disponibilizar uma diversidade de atividades centralizadas em serviços de Engenharia, com base na energia e instalações 
eletromecânicas, permite ao grupo Pinto & Cruz apresentar soluções globais, chave na mão, flexíveis e ajustadas às 
necessidades do cliente, afirma, em entrevista, Carlos Schurmann, administrador da Pinto & Cruz Elevadores.

CARLOS SCHURMANN, ADMINISTRADOR 
DA PINTO & CRUZ ELEVADORES
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De que forma é que a sustentabilidade e eficiência energética são 
preocupações para a Pinto & Cruz Elevadores?
Internamente, mantemos o foco na sustentabilidade, tendo como 
base a digitalização de processos, a redução da utilização de pa-
pel, os relatórios de intervenção digitais, a faturação eletrónica, a 
produção de energia elétrica por sistemas fotovoltaicos e a eletri-
ficação da frota automóvel.
No âmbito dos equipamentos de elevação, temos vindo a de-
senvolver soluções que contribuem para melhorar o desempe-
nho energético dos edifícios. Por exemplo, considerando que os 
elevadores podem ser elementos de geração de energia pela 

reutilização da energia libertada na travagem. A substituição do 
sistema de comando, a substituição das máquinas convencionais 
de tração, a colocação de iluminação LED na cabina e a insta-
lação de um sistema stand-by/sleep, que reduz o consumo dos 
elevadores quando estão parados (em espera), são outras solu-
ções de eficiência energética que disponibilizamos.


