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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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CORONAVÍRUS COLOCA NOVOS DESAFIOS À ECONOMIA PORTUGUESA E MUNDIAL
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Pedro De Paxiuta De Paiva, Administrador da Euronavy Engineering, SA

«Como referiu  
o fundador da 
empresa, há 30 anos: 
inovar é uma decisão 
estratégica e não  
uma obrigação!»

Criada por Mário De Paxiuta De Paiva, a Euronavy Engineering, S.A. - spin-off fruto 

da necessidade identificada de automização, embora mantendo a mesma estrutura 

accionista, da extinta Euronavy TMI. A EURONAVY ENGINEERING opera em duas 

Service Lines distintas, embora complementares: Revestimentos de Alta Performance 

e Prestação de Serviços Inovadores para Anticorrosão. Sendo a 1ª a nível global, a 

2ª operando apenas a nível nacional (expandindo-se apenas no âmbito do apoio e 

fornecimento de know how e equipamentos inovadores desenvolvidos internamente).

TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA EURONAVY

E
stá instalada numa moderna uni-

dade industrial equipada com 

tecnologia de vanguarda situa-

da no Parque Empresarial BlueBiz, em 

Setúbal, onde desenvolve, produz e co-

mercializa tintas e revestimentos de alto 

desempenho, bem como o desenvolvi-

mento de soluções inovadoras e únicas 

na prestação de serviços de Engenharia e 

Protecção anticorrosiva. Em entrevista à 

PAÍS³CONÓMICO, Pedro De Paxiuta De 

Paiva, Administrador da Euronavy Engi-

neering SA lembrou que a empresa é, há 

muitos anos, «pioneira em Portugal na 

aplicação de tecnologias inovadoras para 

protecção anticorrosiva, como a hidrode-

capagem bem como no desenvolvimento 

de tintas e revestimentos de alta perfor-

mance, sobretudo no âmbito da anticor-

rosão», sublinhou e num tom de evidente 

otimismo referiu que a Equipa multidisci-

plinar trabalha todos os dias para «que a 

Euronavy Engineering se mantenha como 

líder nos mercados em que atua, tanto em 

Portugal, como fora de portas», enfatizou 

Pedro De Paxiuta De Paiva.

A instalação da Euronavy Engineering, 

no Global Parques - BlueBiz traduziu-se 

numa mais-valia essencial em termos da 

própria sustantabilidade do processo pro-

dutivo da empresa, que naquele espaço 

situado em Setúbal ocupa uma área de 

aproximadamente 4500 m2 e cuja con-

cepção do projeto muito se  deve ao Arqº. 

Silvino Malho Rodrigues (e sua equipa) 

de quem, Pedro De Paxiuta De Paiva deixa 

transparecer uma óbvia empatia e admi-

ração mútua criada entre ambos, manten-

do-se desde o início das negociações, até 

ao dia de hoje.

No entender de Pedro De Paxiuta De 

Paiva, para esta empresa de capital 100%, 

é essencial melhorar constantemente 

os métodos e conceitos ao nível da I&D 

- nunca diminuíndo proposição estraté-

gica - garantindo desta forma a liderança 

nos nichos de mercado nos quais opera. 

Relembra, as sempre atuais palavras do 

fundador da empresa, «Inovação traduzi-

da na criação de alto valor acrescentado, 

apercebido, para o Cliente é uma opção 

estratégica da empresa, e não uma obriga-

ção! Assim como não faz sentido falar-se 

em concorrência pois os nossos produtos 

e soluções são canibalizantes das alterna-

tivas convencionais».

«Singapura e Brasil, são mercados nos 

quais continuamos a apostar, porque se 

mantêm bastante promissores para a 

nossa empresa em termos de negócios e 



   Maio 2020 | PAÍS  €CONÓMICO › 1312 › PAÍS  €CONÓMICO | Maio 2020

› GRANDE PLANO

nos quais conquistamos um significativo 

capital de confiança, que muito nos orgu-

lha», disse o jovem Administrador da Eu-

ronavy Engineering, aproveitando depois 

para tecer algumas considerações sobre a 

adaptação do projeto às atuais exigencias 

do mercado.

«A actividade da Euronavy Enginee-

ring, SA a nível nacional baseia-se essen-

cialmente na aplicação. Dispomos de duas 

linhas de atuação distintas, mas que ao 

mesmo tempo se complementam tanto 

a montante como a jusante. São serviços 

que na maioria dos casos, ou em quase to-

dos, são desenvolvidos à medida (não há 

dois projetos iguais), e aqui a anticorrosão 

chama a si perto de 90% do volume da 

área de negócio de Serviços de Engenha-

ria, o que não deixa de ser significativo», 

destacou Pedro De Paxiuta De Paiva, que 

aproveitaria o ensejo para lembrar que 

a Euronavy Engineering pretende conti-

nuar a ser uma referência na implementa-

ção e aplicação de soluções de engenharia, 

ecologicamente responsáveis e, mantendo 

o foco no Cliente, apostar na diferencia-

ção e não na diversificação.

«Por outro lado temos a área de Pro-

duto, também decisiva na actividade da 

empresa,», lembrou o nosso entrevistado.

Segundo Pedro De Paxiuta De Paiva, a 

Euronavy Engineering, mantém valores 

inatos em toda a equipa, de forma verti-

cal: Inovação, Integridade, Qualidade, Ex-

celência e Equipa.

«A cultura da empresa é transmitida 

naturalmente a cada novo colaborador 

tornando-o parte da equipa de imediato», 

salientou o administrador da Euronavy 

Engineering.

Uma empresa de proximidade
São 13 os elementos que constituem 

atualmente o staff da Euronavy Engi-

neering, mas segundo Pedro De Paxiuta 

De Paiva «a breve trecho, talvez daqui a 

quatro meses, passaremos  a ser entre 15 

e 18», sublinhou.

E foi fácil recrutar estes técnicos?

«Foi fácil porque são pessoas que se 

identificam com os nossos valores e com 

a cultura da empresa. Até agora não tive-

mos nenhum problema, já que existe uma 

grande proximidade entre todos: da base 

ao topo! Não temos aqui portas fechadas e 

com facilidade contacta com um adminis-

trador para o que for preciso. Ao contrário 

do que por vezes acontece noutras empre-

sas, aqui não temos divisões estanques», 

esclareceu o administrador da Euronavy 

Engineering, para referir ainda que dois 

desses novos elementos se destinam às 

áreas de I&D e Q&A. Os restantes são para 

incrementar a capacidade de Produção.

A intenção nestes processos de recru-

tamento, é manterem-se na vanguarda, 

reforçando o vosso sector da I&D?

«Sim e não. Não, porque o mundo está 

em constante evolução tecnológica e te-

mos que manter uma característica nossa 

- agilidade de resposta - e Sim, porque o 

que se pretende é alargar, ou seja: embora 

seja importante o aumento previsível de 

volume, também é necessário que não se 

desaloquem recursos à I&D», explicou Pe-

dro De Paxiuta De Paiva, referindo que a 

moderna unidade que engloba uma área 

de Engenharia e uma área Fabrial, situada 

no aicep BlueBiz, muma área total de cer-

ca de 4500 m2, para além de ter «alocado 

370 m2 para I&D».

Tudo construído com capitais 
próprios

Já estão  a  sentir os efeitos provenien-

tes da pandemia do novo coronavírus? O 

administrador da Eurnavy Engineering 

não fugiu à resposta.

«Temos duas situações perfeitamente 

antagónicas. Ao nível dos Serviços, ope-

ramos apenas em Portugal, porque os 

recursos são limitados, e neste momento 

não é boa decisão exportar serviços. Mas 

por outro lado, exportamos a tecnologia. 

Fornecemos o nosso know-how, a técnolo-

gia, damos a formação e criando a sinergia 

perfeita - win win - com o nosso Cliente e/

ou Parceiro. Por essa razão a nossa estraté-

gia de internacionalização passou, e assim 

continuar a passar, por ter um parceiro 

local, saltando assim vários passos na en-

trada em mercados externos», esclareceu 

Pedro De Paxiuta De Paiva, que foi mais 

longe nas suas explicações

«Nas nossas duas áreas de atuação, a 

nível dos serviços operados em Portugal, 

98% de tudo o que tinhamos em anda-

mento, parou! Por outro lado, perante a 

situação originada por esta pandemia, te-
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mos de reduzir o risco da nossa carteira 

de clientes e temos de ser, neste aspeto, 

muito criteriosos, porque uma empresa 

como a nossa não se pode dar ao luxo de 

começar a ter créditos mal parados. É por 

isso que dizemos que todos os investi-

mentos feitos nesta unidade fabril, desde 

máquinas, pessoas e equipamentos labo-

ratoriais, tudo foi feito através de capitais 

próprios.  E, acrescento: ao dia de hoje a 

empresa tem zero por cento de alavanca-

gem!», reforçou.

«Inventar o ser próprio 
mercado»

Embora reconhecendo que a ida da Eu-

ronavy Engineering para o BlueBiz tenha 

sido «obra de uma feliz e improvável se-

quência de acontecimentos uma vez que 

era algo no qual trabalhavam há 4 anos», 

Pedro De Paxiuta De Paiva diz-se satisfeito 

pela empresa poder estar presente neste 

local, elogiando as sinergias criadas local-

mente.

Pedro De Paxiuta De Paiva revelou tam-

bém nesta entrevista que a Euronavy En-

gineering “criou” o seu próprio mercado.  

«Parafraseando o fundador e Presidente 

do Conselho de Administração - que antes 

de mais (perdoe-me a sinceridade) é meu 

Pai e o meu rolemodel definiu de uma for-

ma ímpar e facilmente entendível, numa 

entrevista à alguns anos a esta parte. O 

nicho de mercado no qual operamos não 

existia, foi “criado”: produtos e soluções 

anticorrosivas com durabilidades até 25 

anos? Fornecer a US Air Force? Servir 15 

dos 20 maiores players mundiais de ener-

gia? Era algo impensável! E, mais uma vez 

citando algo que aprendi com o meu Pai: 

“isto de ter sorte, dá um muito trabalho”!», 

realçou Pedro De Paxiuta De Paiva, visivel-

mente orgulhoso de tais achievements.

A Euronavy Engineering, S.A. conta 

com clientes em todos os sectores de ac-

tividade, nomeadamente nas áreas da In-

dústria Naval, Oil & Gas, Infra-Estruturas 

e Indústria.

 «Em termos internacionais desenvol-

vemos, produzimos e comercializamos os 

nossos produtos, fornecendo ainda todo 

o apoio técnico e de supervisão da apli-

cação», sublinhou, para acrescentar que 

«temos resposta para todas as situações, 

sejam elas as mais complexas», garantiu.

Apostas fortes em I&D
Em que áreas de actividade é que a em-

presa se considera líder de mercado?

«Ao nível dos revestimentos anticor-

rosivos e ao nível das soluções de pre-

paração de superfície, somos líderes de 

mercado, mas não sozinhos», refere, para 

prosseguir:

 «Talvez há 15 anos atrás as soluções 

de preparação de superfície  e de hidro-

decapagem (tecnologia utilizada para de-

capagem de superfícies, que utiliza água a 

ultra alta pressão, era um alvo muito limi-

tado. Havia dois ou três grandes players 

em todo o mundo, e não havia mais. Cada 

vez mais se sente (até porque o impacte 

ambiental é muito menor) que começa a 

haver mais players», frisou o administra-

dor da Euronavy Engineering, que preten-

dendo demonstrar o trabalho de inovação 

que é feito frequentemente na empresa, 

referiu:

«Nós estamos sempre a apostar em per-

centagens de dois dígitos de todo o retor-

no que temos anualmente em (I&D). Isto 

para podermos estar sempre na primeira 

linha do melhor que se desenvolve neste 

capítulo. É um investimento que fazemos 

como desígnio estratégico, permitindo-

-nos elevar o patamar de exigência, man-

tendo-nos na vanguarda tecnológica», 

deixou bem claro Pedro Paxiuta de Paiva, 

que a finalizar esta entrevista e em jeito 

de mensagem, disse:

«Sabemos onde estamos e para onde 

queremos ir. Contuaremos a fazer o nosso 

percurso como sempre fizémos, com al-

gumas cautelas, mas com horizontes bem 

definidos. Já tinhamos previsto ter neste 

momento mais pessoas contratadas, e não 

vamos deixar de as contratar. Em termos 

de faturação e valor criado (e apesar de es-

tarmos a enfrentar uma grave pandemia), 

também este ano mantemos intactos os 

budgets anuais de crescimento,  tal como 

em 2019», sublinhou Pedro De Paxiuta 

De Paiva, administrador da Euronavy 

Engineering, S.A., cujo objectivo único é 

ver a empresa continuar a crescer organi-

camente, de forma sustentada através da 

satisfação dos seus Clientes, criando valor 

para os todos os stakeholders, e para o 

País. ‹


