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O Galardão de Mérito Empresarial pretende distinguir a excelência e o 

desempenho das empresas sediadas no concelho de Loures.

Visamos com esta iniciativa, independentemente do setor de atividade 

em que se insiram, destacar a importância social e económica, que cada 

um delas assume no tecido empresarial e no desenvolvimento do nosso 

Município.

A Loures Investe, agente dinamizador do desenvolvimento económico, 

presta um serviço de proximidade assegurando a transparência, a con-

fiança e qualidade. A sua atividade visa contribuir para a criação de va-

lor, para o reforço do crescimento económico, a melhoria na inovação e 

a criação de emprego. Assim, foi esta unidade de gestão que assegurou 

toda a logística, avaliação e propostas que levaram à escolha das em-

presas a galardoar.

No segundo ano do seu relançamento, o Galardão de Mérito Empresarial 

pretende ser um estímulo, na promoção da competitividade do Município 

e na qualificação do nosso tecido empresarial.

Saúdo, pois, todas as empresas homenageadas, na convicção de que 

estamos na boa direção e de que continuaremos a trilhar, de modo con-

vergente, os caminhos do desenvolvimento sustentado do Município de 

Loures.

O presidente

Bernardino Soares
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Hovione Farmaciência, SA



Fundada em 1959 por Ivan Villax, investigador químico, empenhado no 
desenvolvimento de tetraciclinas e corticosteroides anti-inflamatórios.
A Hovione investiga e desenvolve novos processos químicos e dispositivos 
médicos, assim como produz princípios ativos para a indústria farmacêutica 
mundial. Nas últimas décadas, a Hovione respondeu às necessidades 
emergentes da indústria farmacêutica, apostando no desenvolvimento do 
processo químico e de produção industrial de novos fármacos, nomeadamente 
com substâncias ativas para inalação, inaladores de pó seco, engenharia de 
partículas e formulações para inalação. A inovação e a qualidade são duas 
apostas permanentes da Hovione. Impulsionada por químicos, engenheiros 
e farmacêuticos, que partilham uma paixão pela ciência, a Hovione é um 
dos maiores investidores em investigação e desenvolvimento na indústria 
farmacêutica portuguesa e o maior empregador privado de doutorados em 
Portugal. É em Portugal que leva a cabo ¾ das suas atividades de investigação 
e desenvolvimento, nas quais emprega mais de duas centenas de técnicos e 
cientistas.
Em 1992, a Comissão Europeia e o Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente reconheceram o empenho da Hovione na proteção ambiental, 
atribuindo-lhe o “Prémio para o Melhor Ambiente na Indústria”, pelo melhor 
programa de reciclagem industrial da UE. Em 2009 ganha o “Prémio Produto 
Inovação COTEC – Unicer”, com o projeto “Tecnologia de Partículas por 
Secagem por Atomização”.
A missão da Hovione é “Transformar qualquer desafio numa solução, 
colaborando com os nossos parceiros no desenvolvimento dos melhores 
medicamentos”.



Montiqueijo – Queijos de 
Montemuro, Lda.



A Montiqueijo é uma empresa de produtos lácteos, especializada na produção 
de queijos de vaca. Fundada em 1963 pelo casal Carlos e Ludovina Duarte 
iniciou a sua atividade com uma pequena queijaria em Lousa, para vender 
queijo fresco em Lisboa e rapidamente conseguiu impor-se, sendo atualmente 
uma das principais marcas portuguesas produtoras de queijo fresco, requeijão 
e queijo curado de vaca. Reconhecida pela qualidade dos seus produtos, 
orgulha-se de ser a única marca em Portugal que produz os seus queijos 
desde a origem. Dada a dimensão do negócio, em 1999 a Montiqueijo sentiu 
necessidade de criar, em Canha, uma empresa exclusivamente dedicada à 
produção de leite para consumo próprio. O controlo de qualidade começa 
desde o cereal que alimenta a vaca até à recolha do leite e posterior tratamento 
para se tornar a matéria-prima principal dos queijos.

No coração da região saloia, modernizou as suas instalações e assume-se 
como a empresa com a fábrica mais bem preparada do setor em termos 
tecnológicos, com capacidade de produção de 40 mil litros por dia.

A Montiqueijo tem como missão ser uma das principais produtoras portuguesas 
de queijo, com presença de norte a sul do país e além-fronteiras. Em 2015 
deu os primeiros passos na sua internacionalização, ao participar na Feira 
Internacional de Macau e conseguindo um acordo com o distribuidor asiático 
Dah Chong Hong Food Mart. Os produtos Montiqueijo são vendidos para a 
Bélgica e Inglaterra e o objetivo é que, em dois anos, a exportação represente 
15% da faturação global da empresa.



Renascimento – Gestão
e Reciclagem de Resíduos, Lda.



A Renascimento – Gestão e Reciclagem de Resíduos, Lda, é uma 
empresa vocacionada para a gestão global de resíduos, sendo uma 
referência no mercado onde se encontra inserida, sobretudo pela 
originalidade da sua postura.
Constituída, em 1995, e contando com uma equipa, jovem e 
especializada, posiciona-se junto das mais variadas indústrias e 
serviços, a nível nacional, atuando fundamentalmente na vertente da 
gestão de resíduos, através da disponibilização de formação ambiental, 
de um conjunto variado de atividades e serviços, nomeadamente 
operações de acondicionamento, transporte, triagem, gestão, trata- 
mento e reciclagem de toda a variedade de resíduos.
Detentora de três unidades especializadas no tratamento de vários 
fluxos específicos de resíduos, nomeadamente viaturas em fim de vida 
(VFV), resíduos elétricos e eletrónicos (REEE), triagem dos resíduos 
industriais banais (RIB) e dos resíduos de construção e demolição 
(RC&D), entre outos. Localizadas no distrito de Lisboa, Aveiro e Faro, 
estas unidades estão licenciadas e certificadas (normas ISO 9001 e 
ISO 14001 e OSHAS 18001) para rececionar e efetuar as várias etapas 
de tratamento deste tipo de resíduos.
Atualmente a Renascimento conta com cerca de 200 colaboradores e 
parceiros que continuamente recebem formação na área da qualidade, 
saúde, higiene e segurança no trabalho, de forma a garantir a eficácia 
e eficiência dos serviços prestados.



1990 
Gelpeixe, Alimentos Congelados, SA 
Hovione, Sociedade Química, SA 
Tarré & Tarré, Lda 

1991 
Cooperativa Agrícola de Loures, CRL 
Copidata, Industrial Gráfica e Equipamentos, 
SA 
Covina, Companhia Vidreira Nacional, SA 
Grupo Luís Simões 
Joca, Metalomecânica, SA 
Litografia de Portugal, SA 
Sortivel, Sociedade de Representações de Tintas 
e Vernizes, Lda
Triunfo Internacional, Sociedade de Têxteis e 
Confeções, Lda

1992 
Blumon, Comércio de Modas, Lda
Centro de Formação Profissional do Setor
Alimentar 
Hidrotécnica Portuguesa, Consultores para 
Estudos e Projetos, Lda
Lecifarma, Especialidades Farmacêuticas e 
Produtos Galénicos, Lda
Litho Formas Portuguesa, Impressos Contínuos 
e Múltiplos, SA 
Tintas Robbialac, SA 
Triunfo Internacional, Sociedade de Têxteis e 
Confeções, Lda

1993 
Artes Gráficas Simões, Comércio e Indústria 
Gráfica, Lda
Belgados, Sociedade de Gados, Lda 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures, CRL 
Ensitel, Comunicações, SA 
Pedro & Mantovani, SA 
Soctip, Sociedade Tipográfica, SA 

1994 
Associação de Beneficiários de Loures 
Covina, Companhia Vidreira Nacional, SA 
Marovina, Fabrico e Comércio de Produtos
Alimentares, Lda 
Rentokil Initial Portugal, Serviços de Proteção 
Ambiental, Lda 
Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão 
Farmacêutica, SA 
Sociflora - Sociedade Floricultora Conde & Cabral, 
Lda 

1995 
36 Arte, Decoração por Computador, Lda
A Caféeira, a Companhia do Café, SA 
Edinfor - Sistemas Informáticos, SA 
Europcar Internacional Aluguer de Automóveis, 
Lda
Fima - Produtos Alimentares, SA 
Grupo Luís Simões 
Opti-lon, Fechos de Correr, Lda
Rotinveste - Publicidade e Meios de Comunicação, 
Lda
Sotécnica - Sociedade Eletrotécnica, SA 
Xanauto, Comércio de Veículos Automóveis, Lda

Empresas galardoadas



  

1996 
António João Paneiro Pinto 
Araújo & Almeida, Sociedade Agrícola de
Bucelas, Lda
Caves Velhas, Companhia Portuguesa de Vinhos 
de Marca Adegas Camilo Alves, SA
Cenfic, Centro de Formação Profissional da 
Indústria da Construção Civil e Obras Públicas 
do Sul 
Cev - Consultores em Engenharia do Valor, Lda 
Copam, Companhia Portuguesa de Amidos, SA 
Francisco Castelo Branco (Quinta da Murta) 
Indústrias Lever Portuguesa, SA 
Kilom, Sociedade Agrícola e Pecuária da Quinta 
dos Lombos, SA 
Marques Raso, Lda 
Pedago, Sociedade de Empreendimentos
Pedagógicos, Lda 
Sebol, Comércio e Indústria de Sebo, SA 
SLM, Sociedade Lisbonense de Metalização, SA 

1997 
Anlorbel, Comércio de Materiais de Construção e 
Decoração, SA 
Cepra, Centro de Formação Profissional de
Reparação Automóvel 
Cimpomóvel, Gestão e Participações, SA 
Cunhol, Indústria Mecânica de Precisão de 
Cunhos e Cortantes, Moldes e Calibres, Lda
Dinisa, Sociedade Industrial e Comercial de 
Casquinhas, Lda
Externato Cesário Verde, Lda
Grupo Sousa Lima 
Manuel Nunes e Fernandes, Lda
MPG – Metalúrgica Pinto & Guerreiro, Lda 

Salvador Caetano, Indústrias Metalúrgicas e 
Veículos de Transporte, SA 
Sipec, Sociedade Internacional de Promoção de 
Ensino e Cultura, SA 
Sociedade Agrícola da Quinta da Romeira de 
Cima, SA 
Transportes Luís Gouveia, SA 
Velan, Válvulas Industriais, Lda 

1998 
Exabyte, Componentes para Computadores, SA 
Hovione, Sociedade Química, SA 
Indústria de Carnes Ferreira, Lda 
José Sebastião Porfírio, Lda
Loures Automóveis, Comércio de Automóveis, SA 
Tejo Brinde, Comércio de Brindes Promocionais, 
Lda 

1999/2000 
Manuel Barbosa & Filhos, Lda
Montiqueijo – Queijos de Montemuro, Lda
SSGP– Vidro Automóvel, SA 
CAFE – Centro de Apoio & Formação
Empresarial, Lda

2015 
Gelpeixe, Alimentos Congelados, SA 
Egeo, Tecnologia e Ambiente, SA 
NOL – Novo Oculista de Loures, Lda



www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures


