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Euronavy 
Engineering  
é líder  
na inovação 
e qualidade
Pedro De Paxiuta De Paiva, 
Administrador da Euronavy 
Engineering, empresa que acabou 
de transferir as suas instalações 
industriais para o BlueBiz, 
em Setúbal, onde reforçou as 
condições para se afirmar na 
inovação e na liderança nacional e 
internacional nos Revestimentos 
de Alta Performance e na prestação 
de serviços inovadores para a 
Anticorrosão.
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Lin Man
Primeira advogada  
sino-portuguesa 
em Portugal

CORONAVÍRUS COLOCA NOVOS DESAFIOS À ECONOMIA PORTUGUESA E MUNDIAL
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Grande Entrevista

Índice
Lin Man, foi a primeira advogada sino-portuguesa em Portugal. 

Licenciada na Universidade Católica, a advogada pertence agora aos 

quadros da PLMJ, tendo a seu cargo a responsabilidade pelas relações 

jurídicas dos clientes que envolvam o relacionamento entre Portugal e 

a China, mas também com outros quadrantes, sobretudo com os países 

de língua portuguesa. Apostada em ajudar a dinamizar e aprofundar as 

relações globais entre a China e os países lusófonos, Lin Man desenvol-

ve ainda actividades complementares no âmbito cultural e cívico que 

ajudam a estreitar o relacionamento entre culturas e empresas.
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O BlueBiz – Parque Empresarial da Penín-

sula de Setúbal, localizado no concelho de 

Setúbal, próximo do Instituto Politécnico de 

Setúbal e do próprio Porto de Setúbal, é uma 

das melhores localizações de acolhimento em-

presarial em Portugal. No passado 12 de mar-

ço, realizou-se a cerimónia de receção de obras 

da expansão de várias empresas já inseridas 

no Parque – Lauak, Mecachrome e Vitas – e 

também de uma nova empresa que acabou de 

entrar, a Euronavy Engineering, A próxima e 

entrar será a Comissão Vitivinícola da Penín-

sula de Setúbal. Outras, no futuro, poderão 

seguir-lhes o exemplo.
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BlueBiz investiu cerca de 2,5 milhões de euros para acolher novas empresas  

e expandir outras já instaladas

Parque Empresarial  
da Península de Setúbal 
acolhe cada vez mais 
empresas

No passado dia 12 de março, as instalações do BlueBiz – Parque Empresarial da 

Península de Setúbal, localizado no concelho de Setúbal, recebeu a cerimónia da entrega 

formal das obras de acolhimento de uma nova empresa – Euronavy – bem como de 

expansão de outras já anteriormente instaladas – Lauk, Mecachrome e Vitas. E ainda 

anunciou a chegada da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. Ao 

todo, o investimento nas obras atingiram cerca de 2,5 milhões de euros, passando neste 

momento o BlueBiz a albergar um total de 17 empresas/entidades que empregam 1.118 

trabalhadores. A PAÍS€CONÓMICO sabe que mais poderão estar a caminho a breve 

prazo.

TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

C
erca de 2,5 milhões de euros foi 

o montante investido pelo aicep 

Global Parques para possibilitar a 

expansão das instalações e infraestrutu-

ras de algumas empresas já a funcionar 

anteriormente no BlueBiz – Parque Em-

presarial da Península de Setúbal, loca-

lizado no concelho de Setúbal, em área 

bem próxima do Instituto Politécnico de 

Setúbal, assim como para acolher a ins-

talação da empresa industrial Euronavy 

Engineering, assim como aproveitou para 

anunciar a entrada próxima para o parque 

da Comissão Vitivinícola Regional da Pe-

nínsula de Setúbal.

Silvino Rodrigues, administrador da ai-

cep Global Parques, explicou os detalhes 

das obras empreendidas no BlueBiz, com 

referências individuais a cada uma das 

empresas que viram as suas instalações 

ampliadas e melhoradas, assim como às 

novas instalações construídas para a Eu-

ronavy. O responsável destacou também 

os méritos e a qualidade das diversas 

empresas de construção envolvidas nas 

obras que foram entregues até ao início 

do presente ano, como foram os casos da 

Sandilor, Estrela do Norte, Marco Cardoso 

e Coberfer.

No que se refere às empresas já ante-

riormente instaladas no BlueBiz, destaque 

para os casos da Mecachrome, da Lauak e 

da Vitas, as duas primeiras do setor aero-

náutico, a terceira do setor agroalimentar, 

em que cada um dos seus responsáveis 

aproveitou para fazer uma breve apresen-

tação de cada uma delas.

Mais espaços, mais emprego
Paulo Fernandes, Diretor Geral da Me-

cachrome Portugal, empresa com unida-

des industriais em Évora e Setúbal, apro-

veitou para salientar que a expansão da 

unidade do BlueBiz atingiu os 2.200 me-

tros quadrados, e «permitirá reforçar a po-

sição de destaque do cluster aeronáutico 

da Península de Setúbal». O responsável 

da multinacional francesa explicou que a 

unidade de Setúbal, criada em 2014, pos-

sui 250 colaboradores e em 2019 faturou 

cerca de 11 milhões de euros. No BlueBiz 

a Mecachrome produz peças pequenas e 

de média dimensão, atuando em solda-

gem de metal duro, bem como em usina-

gem, assemblagem e tratamento de super-

fície. A Airbus e a Stelia são alguns dos 

principais clientes. Já na fábrica de Évora, 

laboram 128 colaboradores e dedica-se à 

área dos motores e em 2019 faturou cerca 

de 16 milhões de euros.

Por sua vez, a Lauak, que se insere 

igualmente no setor aeronáutico, e que foi 

uma das primeiras empresas a se instalar 

no BlueBiz, precisamente em 2008, viu 

em 2020 melhoradas as suas infraestrutu-

ras com o investimento num novo parque 

de estacionamento com capacidade para 

164 viaturas, dedicadas aos seus trabalha-

dores.

Armando Gomes, Presidente da Lauak 

Portugal, começou por sublinhar que a 

unidade de Setúbal emprega 725 traba-

lhadores, constituindo uma unidade in-

dustrial especializada em estruturas e na 

proteção contra a corrosão. Na unidade 

de Setúbal, «construímos os reservatórios 

para os carburantes dos Falcon, mas tam-

bém construímos a porta da bagageira do 
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Airbus 320 Neo, além do cookpit dos A320 

e A350, bem como do KC390 produzido 

pela Embraer. Em 2019, a Lauak faturou 

em Portugal cerca de 34 milhões de euros. 

Neste momento, a empresa de origem 

francesa está também a desenvolver um 

projeto industrial em Grândola. Ainda se-

gundo Armando Gomes, a Lauak poderá 

vir a criar um Centro Logístico no BlueBiz.

No que respeita à expansão da Vitas no 

BlueBiz, Rui Rosa, Diretor Geral da em-

presa francesa em Portugal, começou por 

referir da importância em pertencer ao 

grupo Roullier, que no ano passado perfez 

60 anos de atividade e que está presente 

em 131 países e emprega mais de oito mil 

colaboradores no mundo, espalhados pe-

las 96 unidades industriais, uma das quais 

localizada no BlueBiz, em Setúbal.

A Vitas produz elementos para a nu-

trição animal e vegetal, destacando-se no 

fornecimento de vastas áreas da agricul-

tura portuguesa, incluindo adegas viní-

colas, como são os casos de Monção e de 

Almeirim, ou também muito presente na 

Região Autónoma dos Açores.

No BlueBiz, a Vitas cresceu em 5.270 

metros quadrados, o que permitirá o de-

senvolvimento da sua atividade exporta-

dora com o aumento do volume de sto-

ck manuseado, passando a barreira das 

22.000 toneladas/ano.

No que respeita às novas entidades que 

chegaram ao BlueBiz, naturalmente o des-

taque da cerimónia foi para a Euronavy 

Engineering, empresa industrial líder na 

tecnologia de tintas anti corrosivas para 

manutenção de estruturas petrolíferas e 

de combustível, e que passou a ocupar mo-

dernas instalações com 4.100 metros qua-

drados, preparados com todas as exigên-

cias que a sua atividade química implica.

Pedro Paiva, Administrador da Eurona-

vy Engineering, destacou a componente 

de inovação da empresa, que tem como 

clientes, entre outros, empresas como a 

Petrogal Sines, a Navigator, a Central de 

Cervejas, a REN e a EDP, mas também no 

exterior possui importantes clientes, como 

são os casos da brasileira Petrobras e a me-

xicana Pemex, sublinhou a importância da 

deslocação industrial para o BlueBiz, des-

tacando «que este passo foi essencial para 

podermos continuar a inovar de forma 

acelerada e estarmos sempre alguns pas-

sos à frente dos nossos concorrentes, o que 

nos têm permitido seguir na liderança do 

setor e continuarmos a registar um sólido 

desenvolvimento e crescimento, tanto no 

mercado nacional como nos mercados in-

ternacionais onde atuamos».

Finalmente, Henrique Soares, Presiden-

te da Comissão Vitivinícola da Península 

de Setúbal, mostrou a sua satisfação por a 

breve prazo também deslocalizar a sede do 

organismo regional que superintende o se-

tor vitivinícola na região sadina para o Blue-

Biz, «o que constituirá uma mais valia para 

reforçarmos o papel dinamizador da vitivi-

cultura da região e podermos melhor pro-

mover os nossos vinhos em todo o mundo».

Câmara de Setúbal apoia o 
desenvolvimento empresarial

Feitas as apresentações sumárias pelos 

responsáveis das empresas integrantes do 

BlueBiz, seguiram-se as duas intervenções 

institucionais, respetivamente, de Maria 

das Dores Meira, Presidente da Câmara de 

Setúbal, e de Luís Castro Henriques, Presi-

dente da Aicep Portugal Global.

Maria das Dores Meira, Presidente da 

Câmara Municipal de Setúbal, destacou as 

excelentes condições do BlueBiz e do pró-

prio concelho para receber investimentos 

empresariais, sublinhando que Setúbal e 

a região envolvente também possui mão-

-de-obra qualificada, não deixando ainda 

de destacar a importância do Porto de Se-

túbal para o apoio à atividades das empre-

sas que laboram no concelho. A autarca 

de Setúbal salientou igualmente a impor-

tância dos investimentos que o Município 

têm realizado para melhorar as infraestru-

turas e a qualidade de vida no concelho, 

não deixando de manifestar uma opinião 

crítica para o anunciado novo aeroporto no 

Montijo, preferindo Maria das Dores Meira 

a construção de uma nova infraestrutura 

portuária em Alcochete.

Por sua vez, Luís Castro Henriques, 

Presidente da Aicep Portugal Global, des-

tacou a importância do investimento de 

cerca de 2,5 milhões de euros pela aicep 

Global Parques, «que teve como objetivo 

criar as melhores condições para assegu-

rar a expansão de várias empresas que já 

laboravam no BlueBiz, bem como propor-

cionar as condições adequadas a outras 

empresas que manifestaram o firme dese-

jo de passarem a integrar esta importante 

infraestrutura de acolhimento empresa-

rial como é o Parque Empresarial da Pe-

nínsula de Setúbal», finalizou. ‹

Fábrica da Lauak

Fábrica da Vitas

Maria das Dores Meira, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal


