
O Grupo Amop fabricou e 
forneceu o equipamento 
urbano em betão para 
o projeto de requalifi -
cação e dinamização 
da Marginal de Luanda, 
acabando por receber o 
Prémio Nacional de Ar-
quitetura Paisagista 2013, 
na categoria de Obra de 
Integração Paisagística. 
Fernando Marques, re-
sponsável do Grupo, fala 
da importância da distin-
ção e da importância do 
mercado angolano para 
o grupo, salientando que 
aquele território oferece 
inúmeras oportunidades 
nos sectores da con-
strução e requalifi cação 
urbana e imobiliária. Mais 
um presente para o Grupo 
Amop, no ano em que 
celebra 40 anos! 

P> O Grupo Amop foi disti n-
guido com o prémio Nacional de 
Arquitetura Paisagísti ca 2013”, 
promovido pela Sociedade Baía 
de Luanda, na categoria obra de 
integração paisagísti ca. O que 
é que isso representa para a 
Amop? 

R> O Grupo Amop fabricou e 
forneceu o equipamento urba-
no em betão, da Linha Ar Puro, 
para o projeto de requalifi cação 
e dinamização da Marginal de Lu-
anda, promovido pela Sociedade 
Baía de Luanda, acabando por 
receber o Prémio Nacional de 
Arquitetura Paisagista 2013, na 
categoria de Obra de Integração 
Paisagísti ca. 

Pretendeu-se assim devolver a 
Luanda um dos seus espaços pú-
blicos fundamentais tanto para a 
vida urbana como para a imagem 
da cidade, numa obra que será, 
muito em breve, uma das gran-
des imagens de marca da capital 
de Angola. Um presente para o 
Grupo Amop, no ano em que ce-
lebra 40 anos!. 

P> Qual a importância do mer-
cado Angolano para a Amop? 

R> Angola é sem dúvida um 
mercado de destaque no Gru-
po Amop, quer pela ligação his-
tórico-cultural entre Portugal e 
Angola, quer pelo reconhecido 
potencial de crescimento eco-
nómico, o qual se traduz em 
inúmeras oportunidades nos 
sectores da construção e requa-
lificação urbana e imobiliária. O 
Grupo Amop iniciou a sua liga-
ção a este mercado, através da 
constituição de uma parceria 
local, uma “joint venture” numa 
unidade industrial em Angola, 
na qual teve a oportunidade de 
incorporar o seu Know - How fa-
bril, este projeto seguiu porém 
um trajeto autónomo, integra-
do em outro grupo empresarial. 
Serviu esta primeira experiência 
industrial em Angola, para criar 
laços definitivos com o país e as 
suas gentes, compreendendo o 
potencial emergente da procu-
ra, para as soluções da qualida-
de e design do Grupo Amop. 

Com o intuito de se afirmar 

em Angola, tanto no domínio 
da arquitetura como do paisa-
gismo, o Grupo Amop Syner-
gies, conta hoje com um canal 
de exportação. 

A qualidade do mobiliário ur-
bano e privado, dos pavimentos 
e dos revestimentos do Grupo 
Amop Synergies, são já reco-
nhecidos naquele país, tendo já 
fornecido diversas obras públi-
cas e particulares. 

P> Quais os principais merca-
dos de atuação do grupo? 

R> A empresa, que conta com a 
colaboração de arquitetos como 
António Carvalho e designers 
como Daniel Caramelo, iniciou a 
sua internacionalização uti lizan-
do como plataforma o mercado 
Espanhol, tendo progredido ra-
pidamente para outros merca-
dos europeus, como França, In-
glaterra, Holanda, Itália, Grécia. 
Atualmente está presente em al-
guns países de África e do Médio 
Oriente. 

P> Quais os principais desafi os 
futuros do grupo? 

R> O ano de 2013 será ainda 
marcado por tendências contra-
ditórias, próprias de um modelo 
económico em transição: 

Em primeiro lugar, a procu-
ra de “valor acrescentado”, na 
qual reconhecemos como ten-
dências, a tomada de decisão 
com base nos critérios de valor, 
imagem e diferenciação, na sus-
tentabilidade, no ambiente, na 
inovação, na tecnologia e no 
design. 

Em segundo lugar, a procura de 
“produto económico”, na qual re-
conhecemos como tendências, a 
tomada de decisão com base nos 
critérios da melhor relação custo 
benefí cio, traduzindo-se em solu-
ções mais económicas, simples, 
funcionais e com garanti a de 
qualidade. 

Celebramos 40 anos de histó-
ria, em estreita colaboração com 
designers e arquitetos de exce-
lência e pretendemos reforçar a 
presença internacional nos cinco 
conti nentes, Europa, América, 
África, Ásia e Oceânia.
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“Prémio: um presente para o Grupo Amop, 
no ano em que celebra 40 anos”

P> Como é que o grupo tem feito face à crise 
que se vive em Portugal e na Europa? 

R> Portugal tem excelente capacidade de 
acompanhar as exigências de design e elevada 
qualidade industrial, sendo que a AMOP aplica 
estas competências nos mercados, afi rmando-se 
como uma marca líder de valor internacional. 

No “Grupo Amop Synergies” procuramos gerar 
sinergias empresariais, focamos no desenvolvi-
mento de parcerias industriais e comerciais, tan-
to a nível local como global, reforçando os ele-
mentos diferenciadores das marcas, acrescendo 
valores chave, parti lhando recursos, experiência 
e Know How, consti tuindo uma melhor oferta 
concorrencial, ao propor soluções integradas e 
complementares para arquitetura e paisagismo. 

Nos últi mos anos, este grupo tem apostado 
insistentemente na expansão das suas marcas, 
com a internacionalização das suas áreas de ne-
gócio, perspeti vando um incremento substancial 

para os próximos anos. 
A ati vidade exportadora da AMOP já repre-

senta cerca de 40% do seu volume de negócios, 
confi rmando o crescente peso da internaciona-
lização, em todas as áreas de negócio do grupo. 

A AMOP tem perspeti vado novos segmentos 
e mercados, procurando diferenciar-se ao nível 
da oferta, pela aposta na inovação e no design. 
Nomeadamente pela recente reestruturação 
empresarial, integrando a oferta complementar 
de equipamentos urbanos e privados, e de pavi-
mentos e revesti mentos. 

O Grupo AMOP Synergies defi niu metas tan-
gíveis para 2013. Manter a sua faturação a nível 
nacional e crescer a sua faturação no mercado 
internacional. Os fatores chave de sucesso, se-
rão a diversifi cação dos segmentos de mercado, 
a complementaridade das áreas de negócio e a 
evolução da oferta num senti do global, apostan-
do na inovação, no design e na tecnologia.

RESPOSTA À CRISE

“Atividade exportadora da AMOP representa 
cerca de 40% do seu volume de negócios”

Fernando Marques

Quem é?
Fernando Marques nasceu em 1964, na aldeia 

de Carvalhal Redondo, em Nelas, Viseu. Entrou 

nos quadros da empresa Alcupel em 1989 como 

escriturário, evoluindo na carreira ao destacar-

-se, pela sua capacidade laboral, aliada a um 

espirito de iniciati va e senti do de liderança. Em 

1992, tornou-se sócio da empresa.


