A Empresa
A Moldamirco - Metalomecânica de Moldes e
Ferramentas, Lda, foi fundada em Julho de 1999
por António Dâmaso, Paulo Couto e Júlio Couto.
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Desde a sua fundação, a empresa estabeleceu
parcerias com escolas profissionais de referência no
sector, no sentido de proporcionar estágios a futuros
colaboradores, uma vez que a aposta na formação
especializada foi e será sempre um dos pilares da
Moldamirco.

Situada na região do Vale do Ave, em Lousado –
Famalicão, iniciou a sua atividade em
instalações com 250 m2 e 9 colaboradores.
Hoje, a equipa da Moldamirco ronda os 60
colaboradores e possui instalações com uma

Desde 2010, a empresa tem um Sistema de Gestão da
Qualidade implementado e certificado pela APCER,
segundo os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015.
A aplicação deste Sistema de Gestão da Qualidade, visa
garantir o cumprimento dos requisitos dos Clientes e
regulamentares aplicáveis, garantindo também a

Na sua génese esteve sempre o intuito
contribuir com a prestação de serviços
qualidade, à medida de cada cliente,
contexto da Metalomecânica e ao nível
Manutenção Industrial.

qualidade dos produtos e serviços especificados,
sempre com um bom desempenho ambiental e
ocupacional. O âmbito da certificação contempla:
• Conceção e desenvolvimento de Moldes p/ Termoformação
• Manutenção Industrial
• Execução de Peças Técnicas e Ferramentas
A existência de um Departamento Técnico, composto
por engenheiros especializados apoiados por
ferramentas de trabalho evoluídas, foi desde sempre
uma aposta estratégica da Moldamirco. Uma das bases
do sucesso da empresa foi a sua capacidade técnica
para responder cabalmente às necessidades dos
Clientes.

MISSÃO
Acrescentar valor ao cliente industrial através da prestação de serviços de
manutenção industrial na área mecânica e fabrico de peças técnicas e
moldes de termoformação.
VALORES
Qualidade, flexibilidade, disponibilidade e parceria.

Áreas de negócio
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICA
A Moldamirco leva a cabo intervenções
mecânicas no equipamento industrial do
cliente, tanto de forma preventiva como
curativa. Com uma resposta rápida e
eficiente
procuramos
minimizar
os
impactos negativos das avarias dos seus
equipamentos, assim como garantir o bom
funcionamento e estado de conservação
dos mesmos. Prestamos serviços a
empresas industriais de todos os sectores
de atividade.
REPARAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MOLDES
Cuidamos
da
equipamentos.

saúde

dos

seus

• Equipas pluridisciplinares de
intervenção rápida
• Capacidade de diagnóstico e
aconselhamento técnico
• Parque de máquinas diversificado
• Flexibilidade e Disponibilidade
• Experiência e elevado know-how
• Qualidade e Rigor
• Parcerias de longo prazo com vista a
melhorias contínuas e sustentadas

•
•
•
•

Moldes de Injeção
Moldes de Termoformação
Moldes de Pneus
Moldes de Borracha

MOLDES DE TERMOFORMAÇÃO
A Moldamirco tem uma larga experiência no fabrico
de Moldes para Termoformação, quer para plástico,
borracha ou esferovite. O sector de termoformação.
Algumas aplicações:
•
•
•
•
•

Embalagens para indústria alimentar
Embalagens à medida
Plásticos para Indústria do Frio
Blindagens plásticas para máquinas agrícolas
Componentes automóveis

PEÇAS TÉCNICAS
A Moldamirco dedica-se ao fabrico de peças técnicas metálicas
(aços ao carbono ou ligados, aços inoxidáveis, alumínio, latão,
bronze, etc.) ou plásticas (nylon, teflon, POM, etc.) para os mais
variados sectores de actividade, quer com base em amostras,
quer através de desenhos técnicos.
Dispomos de grande flexibilidade em termos de quantidades,
produzindo desde séries reduzidas a séries grandes, com elevada
resposta às necessidades do cliente.

Os nossos
serviços
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DE PROJETOS
A Moldamirco dispõe de um gabinete técnico altamente qualificado, que se dedica ao desenvolvimento e
concepção de vários tipos de projectos mecânicos, tais como pequenas ferramentas, estruturas, moldes de
termoformação e peças técnicas de grande complexidade. Para este trabalho apoia-se nas tecnologias
informáticas 2D e 3D actualizadas que para além de suportar a nossa produção, permitem também chegar a
simulações do comportamento mecânico de componentes e máquinas.
O trabalho desenvolvido pelos nossos técnicos permitirá ao nosso cliente a optimização dos seus equipamentos
industriais e futuros ganhos de eficiência.

Os nossos serviços
SOLDADURA / SERRALHARIA
A Moldamirco tem vindo a fazer uma grande aposta na sua área de
soldadura, como forma de acrescentar cada vez mais valor aos nossos
serviços. Com uma equipa de soldadores certificados, a Moldamirco
oferece um vasto leque de processos de soldadura:
•
•
•
•

Soldadura Mig/Mag
Soldadura Tig
Soldadura a Elétrodo
Soldadura Rototec

GRAVAÇÃO A LASER
SOLDADURA A LASER
Vantagens
• Trabalho de precisão
• Baixo choque térmico
• Mecanização final simples
Aplicações
• Reparações de moldes
• Reparações de cunhos e cortantes
• Soldadura em zonas de difícil acesso

O nosso processo de gravação a laser é o ideal para marcações
com precisão e legibilidade, sendo possível ser efetuado numa
vasta gama de metais, tais como, alumínio, inox, aços e ligas
muito duras.
Características:
Dimensão máxima da gravação: 100x100 mm
Algumas aplicações
• Rotulagem
• Códigos de rastreabilidade
• Placas de identificação
• Nºs de série
• Logótipos
• Brindes e materiais publicitários

MAQUINAÇÃO DE PEÇAS
A Moldamirco possui um parque industrial bastante
diversificado, dotado de equipamento industrial atualizado,
que nos permite ter uma oferta bastante flexível e completa a
nível de maquinação:
•
•
•
•
•
•

Embalagens para indústria alimentar
Maquinação CNC
Electroerosão por Fio
Electroerosão por Penetração
Torneamento e Fresagem Convencional
Pantógrafo

MAQUINAÇÃO DE PEÇAS GRANDES
Centro de Maquinação 5 Eixos DMG Mori
com mesa fixa de 700 x 2600 x 700 (mm)
(à direita em cima)
Torno Vertical CNC You Ji
para peças até 1350mm de diâmetro por 1200mm de altura,
e peso de 5 toneladas
(à direita em baixo)
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