


OS NOSSOS 
20 ANOS





Começo por agradecer à família Squinzi. Adriana Spazzoli e Giorgio 
Squinzi foram determinantes para o sucesso da implantação da Mapei em 
Portugal. Veronica e Marco Squinzi, acompanham-nos desde o primeiro 
dia e têm estado sempre presentes na nossa gestão. Partilharão com os 
colaboradores portugueses muitos dos desafios futuros. Homenageamos 
o compromisso dos nossos líderes.  A nossa força é aquela de fazer parte de 
um grande Grupo Empresarial. Fomos efetuando o nosso caminho com 
muita determinação e criámos boas memórias. A filial cedo assumiu os 
desafios, sendo audaz nos projetos. Ainda nos lembramos dos primeiros 
dias de testes de produção, quando surpreendemos os colegas italianos 
com o fabrico do primeiro saco de “KERABOND”, um adesivo que parecia 
muito difícil de produzir localmente. Conseguimos! Trabalhámos com muita 
paixão o projeto “MAPELASTIC” e hoje podemos afirmar que fizemos deste 
produto, uma marca, pela projeção no mercado. Temos ainda muito claro 
na nossa lembrança o 10º aniversário na presença de Adriana, Giorgio, dos 
colaboradores e dos parceiros. Parece que foi ontem e entretanto, passados 
muitos projetos e vitórias, estamos já a preparar o 20º aniversário. 
No nosso percurso, temos considerado fundamental manter a estrutura 
da Lusomapei ao mais alto nível de qualidade. Queremos responder 
positivamente ao crescimento das solicitações dos parceiros Mapei, do 
mercado e da sociedade. Adaptamo-nos à mudança com espírito positivo 
e flexibilidade, que é marca da nossa estratégia conjunta. Conseguimo-lo 
com os nossos parceiros e porque, dentro da nossa casa Mapei, temos 
uma equipa especial. Bem preparados, persistentes e motivados, com 
partilha de conhecimento entre todos. Continuamos a aprender, apostando 
no desenvolvimento contínuo. Todos somos ouvidos e participamos 
ativamente na gestão da empresa, contribuindo para a sua diferenciação, 
comprometidos com a realização de cada elemento da equipa e com 
o nosso sucesso. Contamos com a confiança dos parceiros Mapei e o 
compromisso dos nossos colaboradores, para o futuro. Temos um grande 
desafio pela frente com a construção da nova fábrica. Uma importante 
mudança operacional que terá um impacto muito positivo no nosso serviço 
ao cliente. Brevemente estaremos a festejar outra conquista, convosco!

Esta ocasião é muito especial!

Mário Jordão



A Mapei é uma grande história italiana que teve o seu início nos arredores 
de Milão com Rodolfo Squinzi, o fundador da empresa, que se iniciou a 
produzir “Materiali Ausiliari Per l’Ediliza e l’ Industria” e cria a M.A.P.E.I. O 
primeiro passo para o sucesso é dado graças à sua intuição: apostar num 
nicho do mercado, o dos adesivos para pavimentos e paredes. Foi assim que, 
na década de 60, quando o mercado italiano da cerâmica explodiu, a Mapei 
já estava pronta para aproveitar de todas as oportunidades, apresentando 
soluções alternativas, mais rápidas e mais seguras, em substituição da 
tradicional argamassa de cimento. Foi nesses anos que a Mapei percebeu a 
importância da Investigação, um valor que rapidamente se tornou um pilar 
do desenvolvimento da empresa, que passou a produzir outros tipos de 
adesivos, mas também selantes, argamassas especiais, impermeabilizantes 
e adjuvantes para o betão. No final da década de setenta, Giorgio Squinzi, 
filho de Rodolfo, concretizou e desenvolveu a missão que o pai tinha para 
a Mapei: “Saber ler as tendências do mercado dos adesivos e do sector 
químico para construção e estar sempre um passo à frente, de forma a 
propor ao mercado produtos inovadores que respondam às exigências 
emergentes”. Com Giorgio Squinzi a Mapei começou a sua expansão 
internacional, para estar mais perto das exigências locais e diminuir ao 
máximo os tempos e custos económicos e ambientais dos transportes. Foi 
no Canadá que nasceu a primeira filial fora de Itália e a partir daí a mancha 
azul expandiu-se nos 5 continentes e em 36 países diferentes, até chegar 
às atuais 83 fábricas. Após 35 anos sob a direção de Giorgio, o Grupo passou 
a ser gerido pelos seus filhos, Verónica e Marco Squinzi, que do seu pai 
herdaram a paixão pelo trabalho e pela química, mas sobretudo aqueles 
valores que estiveram na base do crescimento da Mapei e que podem ser 
resumidos numa das frases mais famosas de Giorgio Squinzi, estímulo e 
orientação, ontem como hoje, para todos os colaboradores da empresa: 
“Mai smettere di pedalare”.

AS NOSSAS 
RAÍZES

Um Grupo em constante 
crescimento
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Sede do Grupo 
Escritórios e Fábricas do Grupo   
Centros de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo
Filiais comerciais do Grupo
Centros de especificação Mapei World

Sede e Fábricas de outras empresas do Grupo   

Filiais comerciais de outras empresas do Grupo  

Um planisfério sempre mais azul



Somos a filial portuguesa do Grupo Mapei e resultamos da estratégia de 
internacionalização implementada por Giorgio Squinzi, que considerou 
Portugal um mercado estratégico para o crescimento do Grupo. Somos 
uma média empresa atualmente composta por 67 colaboradores que, 
todos os dias desde 2001, estão empenhados com força e paixão em 
oferecer ao mercado português serviços e produtos de excelência, que 
possam contribuir para uma construção mais exigente e sustentável. Somos 
uma empresa que se tornou líder do sector, pela qualidade dos produtos e 
soluções, pela mentalidade vencedora e o compromisso da equipa e pela 
confiança dos parceiros. Ao longo dos anos construímos uma organização 
que baseia a sua filosofia empresarial nos valores chave da Mapei e que 
tem no seu ADN o desejo incessante de fazer e de inovar, procurando novas 
soluções e competências para atingir metas ambiciosas. São exemplo disto 
a ampliação do armazém de Anadia e a criação das novas instalações da 
Castanheira, para aumentar a capacidade de armazenamento dos produtos 
e melhorar o serviço ao cliente, a criação de uma nova linha de produção 
de líquidos para responder ao aumento da procura destes produtos, a 
construção de um novo centro de “ColorMap®” na Castanheira, para 
aumentar a capacidade de resposta no segmento das tintas e dos produtos 
pigmentáveis. Todos estes fatores têm contribuído para um crescimento 
contínuo e consolidado ao longo destes 20 anos.

A  NOSSA 
HISTÓRIA

Desde 2001 com força 
e paixão



A Mapei desempenha em Portugal um papel de líder no sector dos 
produtos químicos para a construção civil, melhorando continuamente a 
satisfação dos clientes e partes interessadas: funcionários, fornecedores, 
comunidades locais, autoridades, proprietários.
O Código de Ética, lançado em 2014, é o nosso bilhete de identidade e 
afirma um padrão de excelência no sentido da responsabilidade social 
e dos valores éticos de comportamento, comum a todo o Grupo Mapei. 
O Sistema de Gestão da Qualidade, certificado de acordo com a norma 
ISO 9001:2008, foi introduzido em novembro de 2010 e desde então tem 
sido continuamente atualizado. A nossa fábrica de Anadia aplica um 
Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a ISO 14001:2005. Em 
2019 obteve a certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 
Ocupacionais de acordo com a ISO 45001. Os nossos sistemas de gestão são 
os pilares da nossa cultura corporativa: qualidade, ambiente, segurança, 
sustentabilidade e responsabilidade social.

A NOSSA 
QUALIDADE 

Focamos na qualidade: para 
os clientes, para o sector da 
construção e para o ambiente



Começamos com o KERABOND, o primeiro produto Mapei a ser produzido 
na nossa Fábrica de Anadia. Hoje oferecemos ao mercado a mais completa 
e inovadora gama de produtos químicos para a construção, posicionando-
nos como um fornecedor a 360º para os nossos parceiros. Entre 2017 e 2018, 
a nossa reconhecida capacidade produtiva e competência técnica fizeram 
com que conseguíssemos vencer o grande desafio de fornecer diretamente 
o mercado da América Latina.
Com os nossos produtos contribuímos para melhorar as características 
dos edifícios, tornando os seus interiores e exteriores mais eficientes, mais 
seguros, mais duradouros e esteticamente mais agradáveis. Produtos 
como o KERAFLEX, o MAPELASTIC, o ULTRAPLAN ECO, o KERAFLEX MAXI 
S1, o PLANITOP RASA & RIPARA, o MAPETHERM AR1, o MAPEFILL P, o 
MAPEQUICK AF P01/02, o DYNAMON SX34, o MA.G.A C077, o MA.G.A. C150, 
são desenvolvidos e fabricados com processos que respeitam o ambiente, 
são seguros para o aplicador e o utilizador final e certificados de acordo 
com as normas oficiais mais exigentes. Com uma orientação direcionada 
ao mercado local, às suas necessidades e tendências, os nossos produtos 
respondem a qualquer exigência quer na fase de projeto, quer em obra, 
oferecendo sempre a melhor solução. Muitas vezes invisíveis, mas sempre 
indispensáveis: estes são os produtos Mapei.

Produzimos com uma orientação 
direcionada ao mercado local

A NOSSSA 
PRODUÇÃO



Uma oferta sem comparação 
para o mercado português da 
construção

OS NOSSOS 
PRODUTOS



Algumas das obras de referência mais emblemáticas realizadas nos últimos vinte 
anos com as soluções Mapei.

A construção do Metro, em Lisboa e no Porto
A construção dos novos estádios de futebol, em ocasião do Euro 2004
A construção da Igreja da Santíssima Trindade, em Fátima
A construção do Terminal de Cruzeiros, no Funchal
A construção do Hotel Santa Barbara Eco Beach Resort, nos Açores
A construção da Fábrica da cerveja Luandina, em Luanda
A construção da Fábrica das Palavras, a biblioteca Municipal, em Vila Franca de Xira
A construção do empreendimento Prata Living Concept, em Lisboa
A construção do Hospital de Braga
A construção do Hospital de Vila Franca de Xira
A construção da Cidade do Futebol da FPF, em Oeiras
A construção do Hotel Savoy Palace, no Funchal
A construção do Centro para Sem-Abrigo Pólo Caritas, em Ponta Delgada
A ampliação do Aeroporto da Portela, em Lisboa
A reabilitação do Túnel de Águas Santas, no Porto
A reabilitação do edifício do IPAM, no Porto
A reabilitação do Convento Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia
A reabilitação do Bairro Vila D’Este, em Vila Nova de Gaia
A reabilitação da Igreja de São Francisco de Évora
A reabilitação da ponte sobre o Rio Arade, em Portimão

AS NOSSAS 
REFERÊNCIAS

As referências comprovam a 
qualidade dos produtos Mapei 



O nosso foco é garantir que todos os touchpoints transmitam aos nossos 
parceiros atuais e potenciais informações claras, e completas acerca dos 
nossos produtos e da nossa marca. Após esclarecer o mercado acerca 
do quem somos e do que fazemos, com as mensagens “As referências 
comprovam a qualidade dos produtos Mapei”, “Casa construída com 
produtos Mapei” e “O nosso lado do projeto”, investimos em consolidar o 
brand awareness da Mapei em Portugal e promover os nossos produtos e 
soluções. 
Criamos Corners Mapei nos pontos de venda dos nossos distribuidores, para 
despertar a atenção acerca das nossas soluções e da nossa marca e com 
isso condicionar a escolha dos consumidores;  
Participamos nas mais importantes feiras do sector, para lançar as nossas 
novidades e encontrar novos contactos e oportunidades; 
Organizamos eventos como o Bus Tour, para levar as nossas soluções ao 
terreno, perto das realidades e exigências locais; 
Criamos campanhas de publicidade tradicional e digital, para fomentar uma 
interação e um dialogo mais rápido e direto com os consumidores.
Atualmente a Mapei é vista como uma marca de confiança, qualidade, 
inovação e competência… o parceiro ideal para projetistas, construtores, 
aplicadores e distribuidores.  

O NOSSO 
MARKETING

Uma comunicação moderna, 
clara e completa



Não somos um simples fornecedor, mas um parceiro de negócio para 
todos os protagonistas do sector da construção. Ao longo destes 20 anos, 
fomentámos a troca contínua de experiências e ideias com os nossos 
parceiros, em busca de novas soluções para satisfazer ao máximo as 
exigências do mercado local. Todos, com muita proatividade e espírito de 
colaboração, contribuíram com inputs fundamentais para orientar a nossa 
estratégia, expandir a nossa oferta e melhorar o nosso serviço. 
A consequência mais marcante desta “colaboração”, é a nossa aposta na 
Especialização: criamos o SAC (serviço de apoio ao cliente), que reúne as 
equipas de back office e logística, para melhorar a coordenação entre as 
fases de receção, processamento e entrega das encomendas e com isso ter 
apenas uma “voz” para o cliente; 
Repensamos a equipa técnico/comercial com a introdução de especialistas 
de segmentos de negócio, para aumentar a rapidez, eficiência e qualidade 
da nossa resposta; 
Desenhamos novos produtos apenas para o mercado Português, como o 
KERAFKEX XX;  
O novo adesivo cimentício lançado este ano; desenvolvemos a Mapei 
Academy, uma marca umbrella que reúne programas de formação 
articulados para diferentes targets e através da qual queremos contribuir 
para a melhoria da qualidade da construção em Portugal.  
Atualmente, a nossa grande força não está apenas na qualidade dos nossos 
produtos e serviços, mas também no conhecimento e na competência 
dos projetistas, construtores, aplicadores e distribuidores, que todos os dias 
prescrevem, utilizam e aconselham as nossas soluções, representando uma 
extensão da Mapei no terreno. 

OS NOSSOS 
PARCEIROS

Juntos com os nossos parceiros 
alcançamos resultados duradouros



À nossa frente temos um futuro cada vez mais complexo, onde tudo se 
move e moverá cada vez mais rápido. Mas o nosso compromisso é estarmos 
sempre um passo à frente para aproveitar de todas as oportunidades que o 
mercado nos proporcione. Ainda este ano, enquanto festejamos os 20 anos 
da Mapei em Portugal, lançamos projetos ambiciosos, como a construção 
de uma nova e inovadora Fábrica, para servir melhor os nossos parceiros e 
a criação do primeiro Relatório de Sustentabilidade, para relatar todas as 
atividades da Mapei no domínio da responsabilidade social. A nossa aposta 
é, portanto, de continuar a investir na inovação das infraestruturas, na 
segurança, na saúde e no ambiente, uma área muito importante também 
para suportar a estratégia de comercialização de soluções sustentáveis, nos 
recursos humanos sempre mais especializados e na utilização das mais 
atuais ferramentas de comunicação e promoção dos nossos produtos e 
sistemas, cientes de que o grande património humano e técnico que nos 
tornou o que somos hoje, nos permite olhar para o dia de amanhã sem 
medos e com confiança. Porque acima de tudo… nós somos a Mapei…em 
Portugal!

O NOSSO 
FUTURO

... não acaba aqui!



TUDO OK
 com a MAPEI
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