
25º Aniversário   25
DIÁRIO DE NOTÍCIAS Sábado, 23 de Outubro de 2021DIÁRIO DE NOTÍCIAS Sábado, 23 de Outubro de 2021

24   25º Aniversário

A QUALIDADE E A HONESTIDADE NOS 
NEGÓCIOS E NOS COMPROMISSOS 
ASSUMIDOS, FAZEM COM QUE A CARPINTARIA 
MECÂNICA MACHIQUENSE SEJA UMA 
REFERÊNCIA NO MERCADO REGIONAL. 

A Carpintaria Mecânica Machiquense, 
localizada na Estrada Tristão Vaz Teixei-
ra, Nº 210, em Machico, está a assinalar 
os seus 25 anos. Trata-se de uma em-
presa de cariz familiar que nasceu da 
ambição de um casal - José Manuel 
Martins Mané e Maria Encarnação Olival 
Mané – que decidiram abrir o seu próprio 
negócio no final dos anos 70.  

A determinação em concretizar obje-
tivos tão característica dos machiquen-
ses, depressa tomou forma e foi na gara-
gem da própria área de residência, no Sí-
tio do Paraíso, em Machico, que se ini-
ciaram os primeiros trabalhos de carpin-
taria. 

 As portas da nova empresa abriram, 
nessa época, com apenas 3 funcionários 
que trabalhavam numa área de 200 m2. 
Com o passar do tempo e com a indiscu-
tível qualidade dos seus trabalhos, a em-
presa foi crescendo e, desde logo, surgiu 
a necessidade de se fazer obras de am-
pliação, visto que o espaço existente já 
não era suficiente.  

Com a evolução do negócio, a ideia de 
arrendar novos espaços nas áreas cir-
cundantes à própria área de residência 
ganhou forma e a carpintaria acabou por 
expandir-se para os 1000 m2. 

Com o nome já bem vincado no mer-
cado madeirense, foi em 1996 que os 
empresários decidiram abraçar novas 
oportunidades e adquiriram um novo 
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prédio, que lhes permitiu uma edificação 
com cerca de 4000 m2, no Sítio do 
Poço Gil, na Estrada Tristão Vaz Teixeira 
nº 210. As mudanças também passa-
ram pela alteração da própria empresa 
que deixou de ser em nome individual, 
dando origem à Carpintaria Mecânica 
Machiquense, Lda. 

No novo espaço, mais amplo e com 
condições criadas de raiz, a empresa 
passou a disponibilizar num mesmo edi-
fício, de um espaço de produção, arma-
zém e um snack-bar, que se mantêm até 
aos dias de hoje. 

A mudança de instalações deu os 
seus frutos desde o início. Sem descurar 

as obras particulares carecidas de car-
pintarias de interiores e exteriores, a car-
pintaria lançou-se na execução de obras 
públicas. Surgiram os primeiros grandes 
trabalhos, nas escolas, nas frentes-mar, 
no aeroporto, em complexos habitacio-
nais, no hospital, nos grupos hoteleiros e 
nas grandes superfícies comerciais que 
fizeram com que a Carpintaria Mecânica 
Machiquense alcançasse outra projeção.  

A qualidade e a honestidade nos negó-
cios e nos compromissos assumidos, fa-
zem com que muitos dos clientes antigos 
se mantenham em estreita ligação com a 
Carpintaria Mecânica Machiquense para 
desenvolvimento de novos projetos, tra-

balhos de reparação e manutenção. 
Em 2010, a empresa sofreu uma das 

maiores perdas humanas com a partida 
precoce de Maria Encarnação Olival 
Mané. O legado deixado pela sócia fun-
dadora fez com que os seus descenden-
tes assumissem cargos na empresa. 

Em 2018 e cientes das grandes 
transformações necessárias em termos 
tecnológicos, os sócios centraram as 
suas atenções na empresa, implemen-
tando novos processos que permitiram 
adaptar as carpintarias às tendências 
dos clientes, e, nesse sentido, as tecno-
logias vêm trazer outros produtos e ou-
tras soluções também economicamente 

e ecologicamente mais viáveis e mais 
vantajosas que vão de encontro às ne-
cessidades atuais. 

E foi precisamente a pensar nas ne-
cessidades dos clientes que, cada vez 
mais rigorosos, a exigir produtos com 
acabamentos cada vez mais pormenori-
zados e com menor tempo de produção, 
que a empresa decidiu investir no início 
deste ano, nas tecnologias CNC. Esta 
máquina, única na Região, representa 
um grande passo e um grande investi-
mento que, apesar de toda a situação 
pandémica, não dissuadiu os Sócios de 
reunirem esforços e de obterem finan-
ciamento junto da banca, recorrendo 
ainda às linhas disponibilizadas pelo IDE. 

Além disso, as parcerias, o reforço da 
presença nas redes sociais e a reestrutu-
ração do site da empresa, são outros dos 
mecanismos que vão permitir uma maior 
visibilidade da Carpintaria Mecânica Ma-
chiquense. 

Com as novas oportunidades de negó-
cio, os Sócios pensam na expansão da 
empresa através da exportação dos seus 
produtos para outros países da União 
Europeia. 

Passados 25 anos, a Carpintaria Me-

cânica Machiquense, Lda. mantém-se 
fiel aos princípios implementados pelos 
sócios fundadores. A laborar de segunda 
a sexta, das 8h00 às 17h00, a empresa 
conta com o empenho de 23 colabora-
dores. Em altura de aniversário, os Só-
cios aproveitam a oportunidade para dei-
xar os agradecimentos em nome da em-
presa «aos seus fornecedores pela con-
fiança que tem sido depositada ao longo 
dos anos», agradecimentos estes que 
são também extensivos «a todos os 
clientes e colaboradores com quem lida-
mos diariamente». 
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