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«Para a Conserveira Pinhais, 
a inovação está presente na tradição»

ENTREVISTA COM JOÃO PAULO TEÓFILO, DIRETOR DA CONSERVEIRA PINHAIS & CIA

A Conserveira Pinhais & Cia, Lda. completa este ano um século de vida. João Paulo Teófilo, diretor da empre-
sa, defende que as pessoas que visitarem a fábrica no presente, vão conseguir visualizar exatamente o mesmo 
método de produção que acontecia em 1920. A Pinhais é uma das únicas unidades ativas que restaram na pai-
sagem urbana de Matosinhos. Conversamos com o diretor e descobrimos que as perspetivas para o futuro são 
positivas e que a aposta na qualidade está a garantir resultados essenciais. 

Texto Sofia Cardoso Fotos Sofia Cardoso e Conserveira Pinhais 

TECNOALIMENTAR: Gostava  
que nos contasse um pouco da 
sua história enquanto profissional 
e também sobre a evolução da 
Conserveira Pinhais & Cia, Lda. 
JOÃO PAULO TEÓFILO: Trabalhei 
desde sempre ligado ao mar, à pesca e à 
indústria de transformação e construção 
naval. Nos últimos três anos, desde de-
zembro de 2016, estou na Conserveira Pi-
nhais. É um percurso profissional que tem 
sido ligado desde sempre ao mar, que é o 
meu plano de fundo. A Conserveira Pi-
nhais tem uma história muito mais longa 
que a minha. É uma fábrica que nasce em 

1920 e este ano celebramos o nosso cen-
tenário. A Conserveira Pinhais sempre se 
dedicou à conserva de peixe, sendo a sar-
dinha a sua matéria-prima principal e de 
eleição, ocupando um papel preponde-
rante nos nossos encargos. Trabalhamos 
de forma tradicional e artesanal, manten-
do esse processo desde 1920 até à data, há 
praticamente cem anos. Obviamente que 
fomos realizando algumas adaptações, al-
gumas medidas introduzidas, mas a essên-
cia do que é o nosso processo manteve-se 
desde essa data. Apostamos numa produ-
ção através do método tradicional e verda-
deiramente artesanal.

TA: Nos últimos anos, como classi-
fica o crescimento da empresa?
JPT: A nossa empresa, como todas as 
empresas nacionais, tem passado por al-
tos e baixos. Fomos, sobretudo, afeta-
dos pela redução que existiu na pesca 
da sardinha. A pior altura foi em 2014, 
quando o verdadeiro choque aconteceu 
em relação a tal. Em relação à his   tória 
completa, obviamente que, como todas 
as conserveiras, tivemos o nosso auge de 
produção no período da Segunda Guerra 
Mundial. Após essa altura, enfrentamos 
a crise do setor que a todos abalou mas,  
felizmente, desde essa altura que fomos 



29DOSSIER CONSERVAS

conseguindo sobreviver e, neste momen-
to, apresentamo-nos como uma empresa 
saudável, com perspetivas de crescimen-
to e com uma nuance: não queremos cres-
cer tanto em volume, mas em qualida-
de e em posicionamento. O nosso obje-
tivo não é a massificação e não produzi-
mos quantidades significativas de conser-
va, mas apostamos na qualidade e procu-
ramos segmentos de mercado que valo-
rizem o nosso tipo de produto. Não pro-
duzimos para a grande distribuição nem 
para marcas brancas, trabalhamos ape-
nas com o nosso produto e não entra-
mos em guerras de preços. Em Portu-
gal não comercializamos para a grande 
distribuição. No exterior, a Áustria surge 
como um caso excecional, onde produ-
zimos efetivamente para a grande distri-
buição, mas sempre num posicionamento 
de qualidade muito elevado.

TA: Em termos de quota de mercado, 
qual a posição que a Conserveira 
Pinhais & Cia, Lda. ocupa?
JPT: Basicamente, nós trabalhamos para 
segmentos de mercado. Ou seja, não entra-
mos nos grandes volumes. Para nós, Portu-
gal não é residual, mas é residual em ter-
mos de volume e em termos de valor, não 
é residual por falta de interesse da nossa 
parte, pelo contrário. Mas de facto, repre-
senta apenas 10% do nosso volume de ne-
gócios. Desde sempre que exportamos de 
90% a 95% do nosso negócio e trabalha-
mos para segmentos de mercado muito es-
pecíficos, que valorizem o nosso produto e 
que nos permitam posicionar o que ofere-
cemos através da estratégia que estabelece-
mos para o nosso produto. O nosso maior 
mercado é a Áustria. Há décadas que isso 
acontece, é já algo tradicional e que vem, 
praticamente, desde sempre. Depois te-
mos os Estados Unidos da América, a Itá-
lia e o restante da Europa. Felizmente te-
mos entrado em novos mercados, como 
o Reino Unido, o que tem corrido mui-
to bem. Passamos uma mensagem de tra-
dição e, quando conseguimos chegar ao 
cliente, abordar o mesmo, ele vai interes-
sar-se por essa mensagem. Isso acontece, 
sobretudo, quando o conseguimos conven-
cer a visitar a nossa fábrica. Quando eles 
visitam a fábrica, eles percebem do que 
estamos a falar e o que estamos a ofere-
cer. Uma conserva é algo que, muitas ve-
zes, é visto como um produto para desen-
rascar no dia-a-dia, quando não sabemos 
o que temos para fazer em casa, vamos ao 

armário e decidimos consumir tal. O nos-
so produto não é isso. É um produto que 
tem qualidade, que deve ser apreciado e, 
de facto, a nossa comunicação é realizada 
nesse sentido, para que os nossos clientes e 
potenciais consumidores percebam exata-
mente do que estamos a falar. Obviamente 
que, quando conseguimos que a visita dos 
nossos potenciais clientes aconteça, a visão 
deles muda e a nossa visão torna-se muito 
mais fácil de transmitir. Assistem aos pro-
cessos e verificam que o que comunicamos, 
é o que fazemos. Quando comunicamos 
que é feito à mão, é feito à mão. 

«A sardinha e o azeite são as 
nossas principais bases.  
A partir daí vem o tomate, o 
piripíri e os outros ingredientes»

TA: Ultimamente, as conservas  
têm sido alvo de certa atenção.  
Que mudança tal apresentou  
para a empresa?
JPT: Às vezes já não se vende o produto, 
vende-se o conceito. No aspeto do design 
também estamos atentos, sabemos que te-
mos que fazer o nosso trabalho nesse âm-
bito mas, no final do dia, a nossa apos-
ta vai ser sempre na qualidade do nosso 
produto e processo e é isso que queremos 
comunicar. Nos últimos anos, o mercado 
tem apostado muito na imagem, até de-
vido ao turismo. Portugal está na moda, 
tudo o que é português é bem visto, e é 
necessário demonstrar isso. As empresas 
têm percebido que esse é um dos cami-
nhos essenciais e têm conseguido mais-
-valias para os seus negócios e para a in-
dústria conserveira. Em relação ao turis-
mo, temos alguns turistas que fazem visi-
tas à fábrica, nomeadamente com pessoas 
que vêm propositadamente visitar a nos-
sa fábrica e que trazem guias, entre ou-
tros. Por outro lado, a colocação do nos-
so produto nos aeroportos promove o 
contacto com o consumidor turista, ain-
da que este não seja direto. E, felizmen-
te, essa presença tem sido um sucesso. 
Os turistas interessam-se muito pelo con-
ceito de tradição que Portugal passa. Nós 
somos a única empresa conserveira que 
mostramos o que se faz e fazia anterior-
mente em Portugal em termos de conser-
vas e isso é muito atrativo para os visitan-
tes que se interessam pela tradição, cultu-
ra, modos de fazer, processos, entre ou-
tros. E recebemos turistas dos mais varia-
dos cantos do mundo. Uns porque conhe-

cem o produto, outros porque viram na 
internet e ficaram com curiosidade, ou-
tros por passa palavra. Em 2020, por for-
ça do nosso centenário, iremos incremen-
tar a nossa comunicação nesse âmbito e 
com certeza que as coisas ficarão muito 
mais resolvidas nesse aspeto. Contudo, já 
temos notado que existe esse interesse.

TA: De momento, quais são  
os vossos principais produtos?
JPT: Conservas de peixe, em que a sar-
dinha representa 90% do volume. A sar-
dinha e o azeite são as nossas principais 
bases. A partir daí vem o tomate, o piri-
píri e os outros ingredientes. Mas a sar-
dinha, em quatro sabores, é a base. De-
pois temos também filetes de cavala e de 
carapau, andamos sempre à volta dos pe-
lágicos, é o produto predominante e que 
irá permanecer assim enquanto for pos-
sível. Agora temos vindo a enfrentar os 
problemas que têm aparecido em rela-
ção ao recurso principal, mas acredita-
mos que vai correr bem. Tem sido difí-
cil de gerir porque o período de produ-
ção de peixe fresco é um período que está 
relativamente delimitado. Estamos a fa-
lar de 6 a 7 meses por ano, isto no caso 
concreto da sardinha fresca. Portanto, 
tal implica um esforço muito grande nes-
se período para conseguimos aprovisio-
nar e termos stock todo o ano nesse seg-
mento. Isso implica um esforço da empre-
sa, também em termos de planeamento 
e de estarmos sempre à procura do nos-
so principal recurso. Felizmente, não so-
mos um produtor de grandes volumes e, 
como tal, também temos essa vantagem. 
Vamos conseguindo gerir sem grandes so-
bressaltos a nossa produção para poder-
mos ter produto para depois, nos perío-
dos mais baixos, podermos empapelar, 
preparar encomendas e dedicar-nos a ou-
tro tipo de produto, nomeadamente as fi-
letes, que exigem muito tempo dos nos-
sos trabalhadores e, durante o tempo do 
peixe fresco, não mexemos no assunto.  
A questão da sardinha tem sido um gran-
de problema para o setor, principalmen-
te para as indústrias que produzem para a 
grande distribuição.
 
TA: Qual a capacidade de produção?
JPT: Não produzimos em massa. Trans-
formamos cerca de 750 a 800 toneladas 
de peixe por ano, o que nos dá à volta 
de 3 milhões de latas de conservas anuais. 
Isso faz uma grande conserveira numa 
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ou duas semanas e despacham o assunto.  
Há pelo menos uma conserveira interna-
cional que produz praticamente num só 
dia toda a nossa produção anual. Con-
tudo, estamos a falar de outro produto, 
outro método, outro conceito. É diferen-
te. Somos únicos e somos aquilo que co-
municamos. Não somos artesanal por-
que carregamos num botão para a má-
quina trabalhar. Somos artesanais porque 
os nossos funcionários, sobretudo senho-
ras, cortam o peixe, enlatam o peixe, pre-
param os ingredientes à mão, é tudo fei-
to, literalmente, à mão.

TA: Onde estão localizadas 
as fábricas e onde é capturada a 
maior parte do peixe?
JPT: A maior parte do peixe que utiliza-
mos é português. No entanto, também im-
portamos peixe fresco de Espanha, por-
que há clientes que exigem que o peixe 
ve nha de uma zona considerada sustentá-
vel de acordo com os parâmetros das Or-
ganizações não Governamentais (ONGs).  
Esta questão da sustentabilidade aca-
ba por afetar a nossa produção por-
que, vamos a ver, aquilo que é consi-
derado como uma bandeira é a sardi-
nha portuguesa. Quer queiramos, quer 
não, é a sardinha portuguesa que atrai 
os clientes. Contudo, neste momento, a 
sardinha portuguesa está num proces-
so de gestão e muitas ONGs já conside-
ram que esta gestão não é sustentável.  
Enfim, é discutível. Portugal e Espanha 
têm feito um esforço enorme quanto à 
gestão do recurso e tem-se verificado, nos 
últimos dois ou três anos, um incremen-
to significativo da biomassa. As possibili-

dades de pesca têm sido muito condicio-
nadas, de uma forma muito criteriosa, e 
não estamos, de facto, a lapidar o recurso.  
Obviamente que, até isto acontecer em 
2014, não haviam grandes regras e pes-
cava-se todo o ano, fosse como fosse. 
Hoje em dia, existem muitas limitações. 
Tal não deixa de representar um cons-
trangimento para a indústria principal-
mente por dois motivos: as quantidades 
que são capturadas diariamente, sobre-
tudo param as grandes conserveiras; e 
a classificação que determinadas ONGs 
dão às águas portuguesas, que não são 
positivas. Há mercados que olham para 
esse problema de uma forma mais clí-
nica e há outros que ainda consideram 
que a gestão das autoridades portugue-
sas ainda está conforme os parâmetros, 
assim como a União Europeia, que acre-
dita que a gestão é conducente com a po-
lítica de sustentabilidade que tem vindo 
a implementar. E nós, por força de toda 
esta questão, temos que lidar com clien-
tes que exigem que o peixe venha de zo-
nas sustentáveis, tendo nós de impor-
tar peixe do Mar Cantábrico. O merca-
do português não tem essa questão, mas 
também não é significativo para avaliar-
mos. Obviamente que estamos sempre a 
falar de mercados específicos. Concluin-
do, a maioria do nosso peixe é de águas 
portuguesas mas, sempre que necessário, 
importamos de Espanha, onde eles fa-
zem um excelente trabalho com o peixe.  
Procuramos fazer a gestão do nosso pro-
duto em função do que o mercado nos 
vai pedindo. A única premissa é a sar-
dinha ter qualidade, senão rejeitamos.  
Os nossos parceiros são de longa data e co-

nhecem perfeitamente as nossas exigên-
cias e, seja daqui, seja do Mar Cantábrico, 
o peixe chega com a qualidade desejada.  
Em Matosinhos, aqui perto, temos o nos-
so próprio comprador e depois temos 
parceiros em todos os portos nacionais, 
que nos vão realizando a gestão das com-
pras em função das nossas necessidades. 

TA: E como funciona 
o vosso armazenamento?
JPT: O nosso armazenamento aconte-
ce, sobretudo, no nosso produto acaba-
do. Nós temos uma câmara frigorífica e, 
quando o peixe chega, é colocado na mes-
ma para não sofrer alterações de tempe-
ratura. Nós não temos armazenamen-
to de matéria-prima em si, porque traba-
lhamos com produtos frescos. Nós traba-
lhamos com tomate, cenoura, entre ou-
tros. Já o piripíri e o pepino são conserva-
dos em salmoura. Por exemplo, acabamos 
de adquirir, aqui na região, piri e piri para 
o ano inteiro e conservamos este em sal-
moura, visto que não existe o ano inteiro. 
Até em relação ao loureiro, o loro é corta-
do no próprio dia, as folhas são partidas 
no próprio dia. A pimenta e o cravinho 
são especiarias que também são conserva-
das. Sempre que possível, compramos em 
Portugal. O piripíri é comprado aqui na 
região e o azeite, por norma, é compra-
do em Portugal, só se existir alguma ex-
ceção é que compramos em Itália ou Es-
panha. Este ano há muito azeite, não te-
remos problemas. Todos os outros pro-
dutos são comprados em Portugal sem-
pre que possível. Nós privilegiamos o pro-
duto nacional até pelo grau de exigência 
que temos. Em termos de armazenamen-
to final, temos uma estrutura considerável.  
A nossa conserva não sai hoje e é logo con-
duzida para o mercado. A nossa conserva 
tem de três a seis meses de estágio na lata 
antes de ir para o mercado, de preferen-
cialmente, sempre que possível, seis me-
ses. Ou seja, o produto que estamos a fa-
zer agora, por regra, só irá ser vendido em 
maio do ano seguinte. Temos assim uma 
necessidade muito grande de armazena-
gem de produto final, quer para sustentar-
mos o stock para o tempo inteiro. Nós te-
mos stocks para todo o ano e temos de rea-
lizar o controlo para que o tempo de está-
gio seja o adequado. Não queremos que 
as conservas sejam inseridas antes no mer-
cado porque o nosso produto, para ter a 
qualidade que tem, os respetivos ingre-
dientes exigem tempo de estágio em lata.  
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O azeite tem que transmitir à sardinha, 
ou ao peixe presente, aquilo que são os 
ingredientes que estão presentes dentro 
da lata. Isso é muito importante porque 
a experiência que se vai ter a abrir uma 
lata, vai ser uma experiência consolidada 
e vamos ter ali um produto suave e com 
sabores conhecidos da própria sardinha. 
Obviamente que tudo isto tem custos e 
eleva o preço do produto e altera o po-
sicionamento do mesmo, tratando-se de 
um produto com um preço mais eleva-
do e dirigido a apreciadores. Mas há uma 
coisa que nós temos manter: queremos 
que as pessoas adquiram o nosso produto 
para consumir, não queremos que levem 
as nossas conservas para casa para as co-
locarem na prateleira e pronto. Os turis-
tas fazem muito isso, gostam de coleccio-
nar. Contudo, o que nós queremos é pro-
duzir um produto real para pessoas reais 
consumirem. É o que nos dá gosto.

TA: São uma fábrica tradicional, 
mas não descuram as regras de 
qualidade e segurança alimentar.
JPT: A fábrica foi construída em 1926. 
Nós começamos em 1920, numas instala-
ções que temos aqui junto ao porto, mas 
esta é a fábrica essencial desde o come-
ço. Além disso, a fábrica encontra-se pra-
ticamente como foi construída há cer-
ca de cem anos. Os equipamentos foram 
evoluindo, nomeadamente ao nível da es-
terilização devido à segurança alimentar. 
A Conserveira Pinhais possui certificação 
IFS. O nosso mercado exige e há coisas 
que foram evoluindo. A produção e o ma-
nuseamento do produto em si, continuam 
a ser tradicionais, mas há outras questões 
que se alteraram. Já ninguém transporta 
latas à mão, o tapete transporta, e também 
já não utilizamos as canastras, mas o peixe 
é cortado à mão, é colocado na lata à mão. 
Quer ao nível da qualidade, quer ao nível 
da segurança alimentar, temos que evo-
luir. As exigências ao nível desse controlo 
vão sendo cada vez mais apertadas e é im-
perativo cumprir com todos os requisitos.  
Por outro lado, o facto de termos certifica-
ção IFS, que é uma certificação muito exi-
gente, obriga-nos a cumprir normas e pro-
cedimentos exigentes nessa matéria. 

TA: Quantas pessoas trabalham 
atualmente na Conserveira Pinhais 
& Cia, Lda.?
JPT: Atualmente trabalham 109 pessoas 
na fábrica. A variação tem a ver com re-

formas, não temos trabalho sazonal. Os 
nos sos colaboradores são todos efetivos 
desta empresa e, felizmente, temos conse-
guido manter isso. Existem trabalhadoras 
que estão aqui há cerca de 50 anos e temos 
pessoas de todas as idades. Por enquanto, 
ainda é fácil encontrar pessoas dispostas a 
realizar este trabalho. Ainda em 2019 en-
traram 13 pessoas na fábrica. Felizmen-
te, nunca tivemos problemas de admis-
são de pessoal. É trabalho permanen-
te porque o nosso processo leva, no míni-
mo, seis a nove meses para a pessoa se in-
serir no processo. As nossas operárias têm 
um processo metódico e rápido e isso exi-
ge que aconteça algum processo de apren-
dizagem. Por exemplo, o empapelamen-
to também é realizado à mão. Não acres-
centa em termos de qualidade mas, quan-
do isso acontece, tem outro aspeto. Tudo 
isso demora um certo tempo a aprender, 
o que é normal. Quando começam, de-
moram duas ou três vezes mais a empape-
lar uma lata. Ao fim desse tempo, já estão 
a acompanhar o ritmo. O nosso pessoal é 
permanente, procuramos ter um ambien-
te de trabalho muito saudável, com espíri-
to de equipa, e, dentro do possível, com-
pensar essas pessoas por compreenderem 
o que queremos delas. Queremos propor-
cionar uma experiência agradável ao con-
sumir e todo o processo surge como essen-
cial para essa finalidade.  

TA: Acontece o aproveitamento 
máximo dos recursos?
JPT: Todos os nossos subprodutos são va-
lorizados. No final do dia, vai para den-
tro da lata cera de 40% do peso do peixe.  
O restante é desperdício, mas vai para a 

fábrica de farinha, ou seja, é valorizado. 
Não temos resíduos que sejam prejudi-
ciais. Por exemplo, as embalagens de car-
tão são recicláveis. Nós não produzimos 
resíduos que não sejam reaproveitados, re-
ciclados ou reutilizados. Não há aqui nada 
que não seja valorizado. Não somos pro-
dutores de resíduos indiferenciados.

TA: Participam em diversas 
iniciativas em conjunto com a 
PortugalFoods. De que forma é que 
esses eventos ajudam a empresa? 
Em que feiras têm o hábito  
de participar?
JPT: Fazemos vários eventos com a Portu-
galFoods, o último onde estivemos presen-
tes foi a Anuga, em Colónia. Nós somos 
muito criteriosos nos eventos que seleccio-
namos. O nosso produto é muito segmen-
tado, muito específico, então escolhemos a 
dedo. Costumamos ir à Anuga, à Sial Ca-
nada e já estivemos presentes em algumas 
feiras nos EUA e Macau. Escolhemos ir 
onde realmente faz sentido estar e onde se 
valorize o nicho onde estamos inseridos. 
Muitas vezes também vamos encontrar 
parceiros atuais, para desenvolver melhor 
o mercado ou apoiar o nosso importador. 

TA: É uma aposta para o futuro 
produzir para novos mercados?
JPT: O ano passado estivemos no Japão e 
é um país onde estamos a apostar e onde 
o processo está a decorrer de momen-
to. Acreditamos tratar-se de um merca-
do com potencial e interesse, porque va-
lorizam tradicionalmente o produto. Nes-
te momento, também estamos muito fo-
cados no mercado norte-americano e o 
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Canadá acaba por surgir em ordem disso. 
A Itália também é uma aposta nossa para 
2020. São mercados com potencial, onde 
já temos presença e parcerias estabele-
cidas, mas queremos melhorar essa pre-
sença e realizar trabalho conjunto com o 
nosso distribuidor e importador. Em re-
lação a novos mercados onde não esta-
mos inseridos, estamos a trabalhar os paí-
ses nórdicos, o Reino Unido e a Austrália. 
Já conseguimos colocar algo nosso no úl-
timo e vamos ver. Macau também poderá 
fazer a ponte para Hong Kong e estamos 
também a privilegiar tal. Em 2020, a Ale-
manha também poderá ser um mercado 
que venha a ter algum interesse.

TA: E Portugal?
JPT: Também temos estado a apostar em 
Portugal. Por fim, e não por último, é um 
mercado que estamos finalmente a perce-
ber que tem algum potencial e em 2019 
demonstrou alguma dinâmica, muito fru-
to do mundo turístico atual. Quando fa-
lamos em Portugal, nem sempre será o 
consumidor português. A Pinhais sempre 
produziu 95% da sua produção para ex-
portação. Em 2019 inverteu-se um pouco 
a tendência, passamos de 95% para 90%, 
mas acaba por ser significativo tendo em 
conta a história. 

TA: A inovação e sustentabilidade 
são palavras que nos surgem 
diariamente. Como consideram que 
a indústria conserveira nacional 
tem lidado com a evolução dos 
conceitos nos últimos anos?
JPT: Nos últimos anos, a indústria con-
serveira portuguesa tem apostado mui-
to na diferenciação, na imagem e em co-
municar o produto português. Nesse as-
peto, tem conseguido levar o nosso pro-
duto além-fronteiras e tem sido algo mui-
to positivo para todas as empresas. A pro-
jeção do nome de Portugal é essencial. 
É um trabalho que tem vindo a ser feito 
há já algum tempo, não começou ontem, 
mas que tem tido frutos nos últimos anos, 
mais na última década. A crise interna 
também obrigou a indústria e os investi-
dores a procurarem formas alternativas 
de colocarem o seu produto, de o comu-
nicarem, de apostarem na diferenciação, 
de melhorar a qualidade, entre outros. 
Por outro lado, os outros países também 
não ficam parados e temos que encontrar 
a melhor forma para responder à concor-
rência que vem de fora, nomeadamente 

naquilo que são produtos consumidos em 
massa. A Espanha e o Norte de África são 
concorrentes fortes na massificação. Feliz-
mente, a indústria portuguesa tem vindo 
a adaptar-se e tem conseguido encontrar 
novos caminhos. Tudo isto é fruto desta 
comunicação e diferenciação, bem como 
as características muito próprias que a in-
dústria conserveira nacional dispõe. Te-
mos à nossa disposição produtos de eleva-
da qualidade, matéria-prima de excelên-
cia, o que permite realizar a nossa comu-
nicação. Mas tem sido um percurso sinuo-
so e com várias dificuldades. Somos um 
setor que, ao longo das décadas, foi per-
dendo peso. Temos que considerar que o 
setor das conversas que, até aos anos 50, 
era maravilhoso devido às exportações da 
Segunda Guerra Mundial. Se nessa altu-
ra éramos mais de 150 conserveiras só em 
Matosinhos, atualmente somos apenas 
duas. Nessa altura, era a quantidade e o 
volume que nos valia. No final da Segun-
da Guerra Mundial, veio a crise na indús-
tria e agora, na última década, a inova-
ção e a criatividade tem permitido levar o 
nome de Portugal a muitos sítios que an-
tes não eram ex petáveis nem possíveis.   

TA: No meio de tantas  
alterações, o que é essencial,  
na vossa perspetiva, manter?
JPT: A inovação na Pinhais significa, so-
bretudo, tradição. O facto de continuar-
mos a trabalhar desta forma torna-nos 
completamente inovadores face ao que é 
o mercado atual. Agora, obviamente que, 
para nós, a inovação está na tradição. 
Não queremos desvirtuar o nosso proces-
so mas também temos que adaptar ques-
tões ao nível de gestão, qualidade e segu-
rança. Como eu digo, quem olha para nós 
e nos viu em 1920 continua a ver exata-
mente a mesma forma de trabalhar. Con-
tudo, o controlo é mais apertado e é dife-
rente. A indústria em geral tem inovado 
muito, já se fala da indústria 4.0 e até na 
5.0, é tudo muito rápido. E estamos a fa-
lar, maioritariamente, de processos de au-
tomação. As pessoas passam a ser opera-
doras de máquinas. Eu não tenho nada 
contra, mas não o fazemos aqui. A auto-
mação acontece devido aos custos e à difi-
culdade de encontrar mão-de-obra e tam-
bém devido à competitividade e concor-
rência do mercado. Para sermos os me-
lhores, temos que ser os mais rápidos e 
conseguir a maior produtivi dade possí-
vel. Nós não funcionamos assim, somos a 

antítese da quantidade e privilegiamos a 
qualidade. Nós aqui não trabalhamos por 
turnos, não trabalhamos ao fim-de-sema-
na, trabalhamos oito horas por dia, en-
quanto uma máquina trabalha o tempo 
que for desejado. O nosso foco é a qua-
lidade sem perder de vista, como é óbvio, 
que no final do dia tenhamos o número de 
latas suficientes para pagarmos os ordena-
dos. Agora, a indústria em si tem inovado 
muito. As novas fábricas da Ramirez e da 
Poveira são muito automatizadas e inova-
doras, o que é essencial para eles respon-
derem aos desafios do mercado, pois pro-
duzem em massa. O nosso mercado é de 
qualidade e valor e o deles é de volume, 
daí a modernização. 

TA: E em relação às  
perspetivas para o futuro?
JPT: 2020 é um ano particularmente es-
pecial para a Pinhais, visto que se come-
mora o nosso centenário. Temos uma sé-
rie de iniciativas e eventos que vão acon-
tecer à volta dessa realidade. Além disso, 
vamos abrir o nosso museu. Sem deixar-
mos de ser uma empresa que produz con-
servas para consumo, vamos ter uma ver-
tente museológica na fábrica. Uma vai 
ser a experiência dos visitantes poderem 
ver ao vivo os processos na fábrica e ou-
tra será uma componente estática e histó-
rica, em parceria com a Câmara Muni-
cipal de Matosinhos. Para nós, ver a nos-
sa fábrica nesta perspetiva, é um orgu-
lho. Quando as pessoas vierem conhecer 
a fábrica, elas vão chegar e vão ver exata-
mente o que está a acontecer aquele dia e 
aquela hora. Vamos ser reais como fomos  
até hoje e vamos proporcionar a oportuni-
dade de conhecer uma fábrica em labora-
ção efetiva. Aquela lata de conserva que as 
pessoas vão ver sair da cravadeira e da es-
terilização, alguém a vai consumir. É uma 
experiência efetiva, não demonstrativa, o 
que a torna única. Da forma como o va-
mos fazer, não acredito que exista alguma 
experiência que se compare à nossa. Esse 
é o nosso grande projeto para 2020 e co-
meça dia 23 de outubro, o dia do centená-
rio. Queremos transmitir e mostrar às pes-
soas que há aqui um sentimento de famí-
lia muito grande, dar a conhecer as gran-
des gerações que estão presentes e que isto 
não vai acabar amanhã. Vamos demons-
trar que o setor tem futuro e que hoje é 
possível manter a qualidade e tradição tal 
como estas existiam antes. Queremos que 
essa nossa mensagem passe. 


