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Relançamos o Galardão de Mérito Empresarial, pretendendo dis-
tinguir e prestigiar o empenho dos empresários que promovem o 
desenvolvimento socioeconómico de Loures.
Valorizamos uma estratégia, em estreita colaboração com os 
agentes económicos do concelho, como alavanca para o progres-
so económico e social, porque acreditamos que, assim, potencia-
mos o investimento e a competitividade empresarial. 
A Loures Investe, Agência de Investimento, responderá a este de-
safio, de forma qualificada, em todas as vertentes económicas e 
facilitará a relação en tre o Município e as empresas, os investido-
res e os empreendedores.
Apostamos numa política de apoio à inovação e à internaciona-
lização, para afirmar Loures como um agente dinamizador da 
competitividade e da inovação empresarial, através da criação 
de riqueza, de valor e de emprego, num contexto de transparên-
cia, confiança e equidade. 
Certos de que continuaremos a promover, em Loures, políticas de 
desenvolvimento local de forma convicta e integrada, felicito as 
empresas galardoadas, incentivando o seu empenho e dedica-
ção, rumo ao progresso e ao futuro!

O presidente

Bernardino Soares
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A Gelpeixe encontra-se no mercado desde 1977. Nasceu e desenvol-
veu-se na família Tarré, permanecendo a administração sempre nas 
mãos dos fundadores, pais e filhos. Em finais de 2013 visões diferentes 
de negócio ditaram o fim da parceria familiar, Joaquim Tarré vende a 
sua parte ao irmão Manuel Tarré que controla agora a totalidade da 
empresa.
A empresa cresceu impulsionada pelas ideias dos dois irmãos, que 
transformaram uma pequena loja de eletrodomésticos em Loures, 
detida primeiro pelos avós, depois pelos pais, onde se vendiam arcas 
frigoríficas e posteriormente gelados, com grande importância na 
indústria alimentar.
A empresa que distribuía gelados aventurou-se no negócio do peixe, 
e hoje é uma referência no mercado nacional da transformação e 
comercialização de alimentos ultracongelados.
A política de confiança junto dos clientes, os rigorosos padrões de 
qualidade na seleção de fornecedores, faz da Gelpeixe uma empresa 
de referência no mercado. As instalações constituem uma área de 
construção superior a 10 000 m2 e uma capacidade produtiva de mais 
de 20 000 m3.

Gelpeixe
Alimentos Congelados, SA



EGEO
Tecnologia e Ambiente, SA

A história inicia-se em 1949, com a criação de uma oficina e estação 
de serviço, com o nome AUTO-VILA, Lda. Em 1987 é alterado o seu 
objeto social e denominação para AUTO-VILA, Reciclagem de Resíduos 
Industriais, Lda e entra no mercado da eliminação dos resíduos 
industriais. Simultaneamente, a empresa expande-se e passa a ter 
atuação na região do Porto e, posteriormente, no resto do país. No 
mesmo ano é criada a empresa CONURSA que posteriormente é 
participada pela empresa IPODEC – Ordures Usines, SA. 
Com o objetivo de reforçar a eficácia e de promover uma marca única, 
a EGEO decidiu, em 2010, proceder à fusão das suas duas principais 
sociedades operacionais, a IPODEC e a AUTO-VILA, alterando a 
denominação social para EGEO - Tecnologia e Ambiente, S.A, a partir 
de 1 de julho de 2010.
A união, numa só marca, permite reforçar todas as competências e 
oferecer múltiplas soluções na gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU), Resíduos Industriais Banais (RIB), Resíduos Industriais Perigosos 
(RIP), Resíduos Marítimos, Resíduos Hospitalares, Recuperação/ 
Regeneração de Solventes, LMI- Limpezas e manutenção Industrial, 
bem como no saneamento.



Profissionais experientes no ramo da ótica, fundaram o Novo 
Oculista de Loures a 22 de março de 1988. Abriram o primeiro espaço 
comercial em  Loures, em julho de 1988, onde, com espírito de equipa, 
conseguiram inovar o mercado na ótica da região.
Mantendo o intuito de crescimento, em julho de 1996 abriram a 
primeira sucursal, também na cidade de Loures, que veio permitir uma 
melhoria no espaço de atendimento.
Em agosto de 2003 adquiriram dois imóveis em Vila Franca de Xira, 
onde  abriram a segunda sucursal, a par do espaço de escritório 
e armazém.  Em outubro de 2005, aderiram a um novo conceito de 
comércio, abrindo a  terceira sucursal num grande espaço comercial: 
o LoureShopping. 
Em 2011 fizeram a opção estratégica de deixar a rede de lojas a 
que pertenciam, lançando em força a própria marca e investindo 
na atualização dos seus espaços comerciais, os quais passaram a 
apresentar um conceito mais moderno e arrojado.
Apostam no compromisso de ter os melhores preços do mercado, com 
uma enorme variedade de escolha, a mais avançada tecnologia da 
Europa e a última geração de produtos óticos, a par do aconselhamento 
técnico e estético, com um atendimento personalizado que ajuda a 
escolher a solução certa.

Novo Oculista de Loures, Lda






