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A NERSANT-Associação Empresarial da Região de Santarém promoveu uma visita às instalações da empresa MOMSTEEL, na
terça-feira, 24 de Setembro. A empresa sediada em Abrantes e com mais de três décadas de experiência no sector da
metalomecânica apresenta-se como um dos 11 casos de sucesso retratados no Estudo de Caracterização e de Diagnóstico
de Identificação e Apresentação de Casos de Sucesso da Região, no âmbito do projecto Médio Tejo Empreendedor,
desenvolvido pela NERSANT.
A marca MOMSTEEL surgiu em 2007 mas vem na sequência de uma uma empresa familiar de metalomecânica que já
estava no mercado há alguns anos. Em 2008 começou o seu percurso internacional, em França. Neste momento, para
além da sede em Abrantes, a empresa conta com uma sucursal comercial naquele país e está presente noutros países da
Europa, América Latina (projecto recente em Santiago do Chile) e África. Filipe Marques, administrador da MOMSTEEL,
explicou que a empresa quer tornar-se numa referência internacional, com incidência na concepção e execução de
edifícios modulares de alta eficiência energética garantindo baixos custos de instalação.
Foi em 2011 que surgiu a ideia de colocar o Know-how da MOMSTEEL ao serviço de soluções fáceis de montar,
ecológicas e de baixo custo, indo para além da “metalomecânica pura”. Para reforçar esta estratégia inovadora e
justificando o valor junto do cliente, esta empresa criou cinco marcas distintas: MOMSTEEL-Industry (especializada no
fabrico de componentes metálicos para construção de edifícios); MOMSTEEL-Constructions Métalliques (para construção
metálica de edifícios industriais, comerciais, desportivos e agrícolas); MOMTECH-Engeneering (com vista ao
desenvolvimento e gestão dos projectos de arquitectura e engenharia); MOMSOLAR-Photovoltaics Structures (marca
posicionada para a construção de edifícios de índole industrial, comercial e agrícola que tenham em vista a produção de
energia fotovoltaica); e ainda a MOMLOFT-Logement Basse Consommation (que visa a construção de edifícios
habitacionais evolutivos sustentáveis com custo reduzido).
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soluções. “Nas casas tentamos que os nossos projectos tenham um consumo 60% inferior a uma casa tradicional e temos
conseguido tudo através de eficiência energética”, referiu Filipe Marques. Na visita à MOMSTEEL estiveram empresários e
parceiros da empresa. Marcou também presença e a Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu
Albuquerque, que referenciou a dinâmica que Filipe Marques tem trazido para a empresa congratulando-o “pela aposta
sem medo” que tem feito.
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