
360 mil
metros cúbicos de espuma nascem, 

todos os anos, nas duas fábricas  
da Epoli, a partir das perto de  

9 mil toneladas de polietileno que 
ali chegam para serem extrudidas. 
Este tipo de plástico pouco denso é 
comprado no mercado interno, e no 

externo, mas é lá para fora que se 
encaminha a maioria dos produtos 

com chancela nacional. A maior fatia 
vai para a Europa: 85% das vendas 
dividem-se entre Espanha, França, 
Alemanha, Itália, Holanda, Irlanda, 

República Checa, Suíça, Bélgica 
e Hungria. Foi precisamente para 

absorver o crescimento do negócio 
no centro da Europa que, em 2006, a 
cidade de Libcice, a 20 quilómetros 

de Praga, assistiu à criação da 
segunda unidade produtiva da Epoli, 

desta feita na República Checa. 
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Espuma  
de todos os dias
Pode estar debaixo do chão lá de casa, 
dentro da porta do carro, na fruta que 
trouxe do supermercado ou até no tablet 
que pediu para o Natal: um negócio à 
prova de choque e contra todos os riscos
POR ANA RITA LÚCIO

 ECONOMIA

Portugal 

faz bem
UMA INICIATIVA:

 HISTÓRIA
Foi num espaço alugado, com 1 200 metros quadrados, 
na Maia, que a Epoli eclodiu, em 1992, como mais um dos 
braços do Grupo Promotor. Em apenas quatro anos, a 
saúde do negócio ditou que passasse a ocupar um espaço 
cerca de 20 vezes maior, com 25 mil metros quadrados, 
em Alvarelhos, Trofa, onde, atualmente, se encontra. Uma 
década volvida e chegou a altura de expandir a produção 
também para a República Checa, sempre sem perder o 
país natal de vista.

«PORTUGAL FAZ BEM» é uma parceria VISÃO-Continente que tem por objetivo divulgar, estimular e reforçar a produção nacional de excelência,  
contribuindo para a criação de riqueza nacional e redução da nossa dependência externa. Assim, durante seis meses, encontra todas as semanas,  
neste espaço, a apresentação de um produto «made in» Portugal selecionado pela Redação da VISÃO, proveniente de todas as zonas do País  
e dos mais diferentes setores de atividade, desde a agricultura à investigação e tecnologia de última geração.

  Espumas de Polietileno Epoli
> O nome é difícil de pronunciar e a utilidade talvez não 
se adivinhe à partida. Ainda assim, e mesmo sem que 
se dê por isso, as espumas de polietileno podem marcar 
presença em diversos momentos do quotidiano. No caso 
das espumas que a portuguesa Epoli produz com base 
neste polímero sintético, elas podem ser encontradas em 
embalagens que protegem contra o choque ou atrito.  
O leque de aplicações é extenso e pode ir desde as redes 
que envolvem certas variedades de fruta mais sensíveis, 
até aos perfis que impedem que telemóveis ou tablets, 
acabados de comprar, surjam com riscos ou que alguns 
eletrodomésticos se danifiquem ao serem transportados.

> Com uma posição de destaque no mercado ibérico, a 
empresa sediada na Trofa diz-se também «especialista» no 
isolamento térmico e acústico, no âmbito da construção 
civil, nomeadamente no que toca aos pavimentos de 
madeira flutuante. 

> As espumas Epoli aceleram também para o setor 
automóvel, com vários tipos de utilização.

 BI: EPOLI 
– Espumas de 
Polietileno, S.A.
Postos de trabalho: 90

Faturação: 10 milhões de euros

Impostos pagos em Portugal: n.d.

Custos salariais: n.d.

Volume de negócios  
fora de Portugal: 85%

Mercados de destino:  
Espanha, França, Alemanha, Itália, 
Holanda, Irlanda, República Checa, 
Suíça, Bélgica, Hungria

Empresas nacionais  
envolvidas na produção: 
fornecedores de polietileno 

Capital: 100% português

Sede: Alvarelhos, Trofa

 • Para compreender o negócio, uma 
pergunta é inevitável: o que é, afinal, a 
espuma de polietileno? João Lopes, general 
manager da Epoli explica que «não é mais 
do que um produto que resulta da formação 
de muito pequenas bolsas de gás no 
polímero polietileno a que vulgarmente se 
chama plástico».

 • Fabricadas através de um 
processo que implica a extrusão 
do polietileno com a ajuda de um 
gás expansor, estas espumas são 
ainda totalmente recicláveis.


