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Fametal-Fábrica Portuguesa
de Estruturas Metálicas SA

A FAMETAL, criada em 1964, dedica-se 
à conceção, construção, fabrico e 
montagem de estruturas metálicas. 
O seu crescimento tem ocorrido de forma 
sustentada ao longo da sua existência, e 
resulta, não só do investimento realizado 
em equipamento e instalações, como de 
uma aposta constante na inovação e na 
atualização do seu processo produtivo, 
estruturadas na excelência do seu 
engenho e know-how.
Hoje são 24.000 m2 de área de produção, 
mais de 4500 obras executadas em 21 
países de 4 continentes.

Helder Frade | hf@fametal.pt
Avenida 21 de junho nº 123
2435-087 Caxarias | Ourém
www.fametal.pt

Vinomatos, Lda

Fundada em Portugal em 1997, a 
Vinomatos conta com mais de 40 anos 
de experiência do seu sócio-gerente, 
*HRUJHV�0DQGUDͤQD��QR�VHWRU�DJU¯FROD��
Desenvolveu a primeira máquina de 
plantação a laser em 1982 e, cinco anos 
mais tarde, lançou no mercado a máquina 
de plantação mecanizada guiada por GPS, 
a OLIVA. Esta máquina permitiu um 
crescimento exponencial da empresa, 
sendo atualmente uma referência mundial 
na plantação mecanizada presente nos 
maiores produtores de vinha e olival na 
Europa, Norte de África, Chile, EUA, Rússia 
entre outros.

Vanda Vitorino | assistant@vinomatos.com
Rua Fernão de Magalhães, Nº 86
2435-092 Caxarias (Ourém) 
www.vinomatos.com/pt

Henriques & Henriques, S.A.

A empresa Henriques & Henriques, S.A. 
fundada em 1980, pertence ao grupo 
Henriques SGPS, especializada no fabrico 
e comercialização de reservatórios 
metálicos, destinados ao armazenamento 
de combustíveis líquidos, de GPL e ar 
comprimido, assim como de reservatórios 
KLGURSQHXP£WLFRV�H�ͤOWURV�SDUD�WUDWDPHQWR�
de águas. A empresa conta com linhas de 
produção de elevada tecnologia e de 
UHFXUVRV�KXPDQRV�DOWDPHQWH�TXDOLͤFDGRV�
www.heh.pt/pt-pt

Ecodepur, Lda

A ECODEPUR® é uma empresa 
Internacional, cujo âmbito de atividade 
consiste no projeto, fabrico, 
comercialização, instalação e 
manutenção / exploração de sistemas de 
tratamento, reutilização, elevação e 
armazenamento de águas e efluentes.
www.ecodepur.pt/empresa

João Henriques | jhenriques@heh.pt
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Divinis - Agroprodutos De Ourém, S.A.

Desde os primórdios de Portugal que a 
zona de Ourém desenvolveu a sua 
atividade económica com base na cultura 
da vinha e do vinho. Com a influência dos 
Monges de Cister, que partilharam os 
seus conhecimento sobre métodos de 
YLQLͤFD©¥R�SUµSULRV��2XU«P�
transforma-se numa terra afamada pelos 
seus vinhos. A Divinis – Agroprodutos de 
Ourém surge para perpetuar e continuar 
esta preciosa e vincada tradição vitivinícola.
Em 2006 um conjunto de empresários do 
Concelho adquire a Adega de Ourém, 
rejuvenescendo esta tradição, criando 
vinhos nobres e dignos deste capital 
histórico.

José Duque Pedro | j.pedro@divinis.pt
www.divinis.pt

Vipremi, Pré-fabricados 
de Betão, Lda.
A VIPREMI é uma empresa dinâmica, 
especializada no fabrico e na 
comercialização de elementos 
pré-fabricados em betão que garantem 
os elevados níveis de exigência, para 
VHJPHQWRV�PXLWR�HVSHF¯ͤFRV�GR�VHFWRU�
da construção civil, nomeadamente a 
cofragem, a impermeabilização e os 
acabamentos.

Miguel Luis | miguel.luis@vipremi.pt
Zona Industrial Casal dos Frades
Rua B - Lote 15, 2435-661 Seiça, Ourém
vipremi.pt
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#3 (mesmo grupo)

Visitas a empresas 
17 dez às 15h00 

encontrosdiaspora.pt

Dinamização:

Os participantes deverão escolher 
a empresa a visitar no local do 
evento.


