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Inovação que 
vem da serra

Os vários anos de investigação 
de Rui Oliveira – nas áreas 
da térmica e acústica na 

habitação – encorajaram-no a lançar uma 
microempresa que hoje é uma referência 
no sector. 
A Reflectherm é um exemplo de co-
nhecimento e inovação associados ao 
desenvolvimento de soluções na área dos 
isolamentos refl ectivos. Situada na vila de 
Tortosendo, a escassos sete quilómetros da 
Covilhã, a empresa aposta na utilização 
de materiais de baixa emissividade (inte-
grando a componente têxtil), conhecidos 
como édredons térmicos.
Rui Oliveira, sócio-gerente da Refl ectherm, 
explicou ao Caixa Empresas o motivo desta 
opção: “O segmento da construção civil 
necessita desta nova gama de produtos. 
Algo que tenho constatado através de 
visitas sucessivas aos certames realizados 
na Europa. Durante os últimos dez anos, 
verifi cámos existir uma lacuna no mercado, 
no domínio dos isolamentos refl ectivos, 
em toda a Ibéria.”
Além da qualidade e inovação dos produtos, 
a Refl ectherm aposta no acompanhamento 
do cliente. Para Rui Oliveira, “o serviço 
vem primeiro que o produto”. Como tal, 
a empresa beirã assegura o acompanha-
mento da obra e de tudo o que lhe diga 
respeito (Declaração de Conformidade 
Regulamentar e Certifi cado Energético), 
isto porque é imprescindível o reconhe-
cimento de entidades independentes. O 
sócio-gerente adianta que “está pronta a 
entrar em funcionamento uma empresa 
totalmente independente da Refl ectherm, 
que pretende dedicar-se exclusivamente à 
fi scalização em obra, acompanhamento da 
mesma e formação”. 
Com quatro anos de existência e uma 
carteira de quase três centenas de clientes, 
a Refl ectherm opera em todo o mercado 
nacional e inicou este ano o seu processo 

De comum, têm a região de origem e o dinamismo dos seus empresários. São duas firmas que nasceram em Tortosendo 

mas que vendem para todo o mundo. Uma trabalha com isolamentos nas habitações, a outra com cestos de supermer-

cado. Dois exemplos de inovação com um trajecto de êxito que a Caixa tem acompanhado. 
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de internacionalização (exportando para 
Espanha). Angola e França são os destinos 
que se seguem. A evolução da facturação 
da empresa é, só por si, esclarecedora: dos 
60 mil euros do primeiro ano de actividade 
passou para 240 mil no último balanço.
Inovação e responsabilidade social cru-
zam-se no posicionamento estratégico da 
Refl ectherm. Daí a prioridade na escolha 
de materiais amigos do ambiente: “Fomos 
solicitados, pelos mais prestigiados gabi-
netes de Arquitectura e de Engenharia, 
para retirar da construção civil a colocação 
directa de mantas de fi bras, por se consi-
derar que são elementos que favorecem e 
promovem o cultivo de vírus e bactérias. 
Na Refl ectherm, todos os produtos que 
contenham materiais fi brosos, são-no com 
fi bras virgens e devidamente encapsuladas; 
evitando assim o alojamento de qualquer 

elemento que se venha a tornar nocivo, 
quer à saúde das pessoas quer da própria 
habitação”, refere Rui Oliveira.
A Refl ectherm trabalha com a Caixa Geral 
de Depósitos (CGD) desde a sua génese. 
Rui Oliveira considera o tratamento dos 
colaboradores da CGD “de real afectividade 
e profi ssionalismo empresarial”. “Este trata-
mento é-nos extremamente útil, porquanto 
nos poupa imenso tempo”, sublinha o 
sócio-gerente da empresa de Tortosendo, 
para quem “um Banco é uma entidade 
que tem a mesma importância que um 
bom cliente”.
A CGD apoia a Refl ectherm ao nível do 
fi nanciamento à tesouraria e também no 
âmbito do QREN e esse relacionamento 
dá consistência à sintese de Rui Oliveira: 
“A Caixa é a instituição de referência no 
apoio às PME.” 

Reflectherm
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O 
modelo de muitos dos ces-
tos de compras que usamos 
nos supermercados e das 
prateleiras de onde tiramos 

os produtos são usados em mais 25 países 
pelo mundo fora. Isto porque a Joalpe, uma 
empresa portuguesa sediada em Tortosen-
do, concebeu estes artigos e teve o dina-
mismo para os lançar internacionalmente.
A empresa surgiu em 1983, quando o 
actual presidente do Conselho de Admi-
nistração, Manuel Alves, estava radicado 
nos Estados Unidos e se deslocou a 
Portugal com novos desenhos para ne-
gociar a compra de moldes. O seu pai e 
co-fundador teve então a ideia de fabricar 
as peças em Portugal e exportá-las, não 
só para os EUA como também para o 
mercado europeu.
Hoje, a Joalpe Internacional é um gigante 
nos sistemas e componentes para grandes 
superfícies comerciais. A sua expansão 
mundial assenta nas seis empresas por si 
participadas (na Holanda, Reino Unido, 
França, Alemanha, Espanha e Estados 
Unidos) e nos 20 distribuidores interna-
cionais, que asseguram a comercialização 
dos seus produtos num quarteirão de 
países. Entre eles encontram-se latitudes 
tão longínquas quanto as da Austrália, 
Turquia, Dubai, México, Canadá e alguns 
países de leste. Manuel Alves confi rma que 
a vocação internacional foi defi nida logo 
“à nascença”: “A fundação da empresa 
tinha o objectivo de exportar a quase 
totalidade dos produtos. Para controlar 
a distribuição dos nossos produtos nos 
principais mercados externos foram criadas 
as empresas participadas.”
Em Portugal, a Joalpe tem 200 clientes 
e 70 colaboradores. O volume de ne-
gócios, em 2009, foi de 9 450 milhões 
de euros.
Os principais produtos desta empresa 
da região da Covilhã são, num primeiro 
patamar, os cestos com rodas Genslide, 
Gencar, Easyhopper, cestos para self-service 
e, num segundo nível, sistemas para 
organizar produtos nas prateleiras dos 
supermercados.
O forte investimento realizado na empresa 
em 1999 – com a construção da nova 
fábrica, a modernização dos equipamentos 
e a automatização dos processos – fez 
com que a CGD se tornasse parceiro 
privilegiado da Joalpe: “Temos tido uma 
estreita colaboração com a CGD e desde 
1999 intensifi cou-se. Desde essa altura que 
a CGD tem tido um papel fundamental 
no nosso dia-a-dia”, refere o presidente do 
Conselho de Administração da empresa.
O crédito de médio e longo prazos, 
assim como o apoio à tesouraria e ao 
investimento têm sido os produtos de 
maior utilidade para a Joalpe.
Para o futuro, esta empresa que ajuda 
milhões de consumidores em todo o 
mundo a transportar as suas compras 

quer expandir-se para 
os mercados emergentes 
e implementar (o que já 
está a fazer) um sistema de 
lean manufacturing. A opção estratégica é 
“minimizar stocks e trabalhar cada vez mais 
somente para as encomendas”, segundo 
Manuel Alves. Mais uma faceta de um 
posicionamento inovador e competitivo, 
onde a responsabilidade social também 
constitui componente importante. A Joalpe 
obteve a certifi cação integrada da Quali-
dade (ISO9001) e Ambiente (ISO14001) 
em 2003. 
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