A Movelpartes é uma empresa do Grupo Sonae Indústria com
sede em Vilela, concelho de Paredes, aproximadamente a 25km
do Porto. A empresa desenvolve a sua atividade no sector da
indústria de mobiliário, nomeadamente no fabrico de produtos e
componentes para todo tipo de mobiliário. Integrada num grupo
de referência mundial no sector, a Movelpartes acumula uma
longa experiência na produção de componentes de mobiliário,
demonstrando flexibilidade em adaptar os produtos às
necessidades do cliente.
Com uma área de produção de 12.000m2, a Movelpartes tinha em
funcionamento, até meados de 2017, duas linhas com capacidade
para produzir, em média, cerca 45.000 componentes por semana.
No segundo semestre do ano, foi instalada uma nova linha de
orlagem e furação de painéis, que representou um investimento
de 2,8 milhões de euros, permitindo mais do que duplicar a sua
capacidade de produção e reduzir significativamente o nível de
resíduos e os custos de energia e manutenção. A linha está
equipada com a mais moderna tecnologia que permite dar
resposta aos mais exigentes padrões de qualidade e excelência
dos seus clientes e responder às suas necessidades específicas,
ao mesmo tempo que permite à Movelpartes tornar-se mais
competitiva no mercado em que exerce a sua atividade.
Na sequência deste investimento, a Movelpartes tem como
objetivo reforçar a sua presença no mercado nacional de
componentes para a indústria de mobiliário, tornando-se numa
empresa de referência e aumentando a sua base de clientes.
No que diz respeito aos mercados internacionais, em particular
os mercados de Espanha, França e Reino Unido, por estarem
geograficamente mais próximos de Portugal e potencializando as
sinergias existentes no grupo económico em que está inserida,
estima-se que a Movelpartes acompanhe a tendência atual de
crescimento, explorando novas oportunidades no mercado da
indústria de componentes para mobiliário.
Também no final de 2017, através de um projeto de branding,
a Movelpartes renovou a sua identidade visual.
O novo logotipo da empresa e o novo website foram
desenvolvidos de forma a reforçar e refletir a personalidade
da empresa: sólida, global e próxima dos seus parceiros.
www.movelpartes.com
www.sonaeindustria.com

