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ECOSTEEL
Soluções inovadoras  

para janelas 
que são mais que janelas

Com um posicionamento líder nos mercados 
nacional e internacional do setor da construção e 
metalomecânica, a Ecosteel concebe e desenvolve 
soluções inovadoras na área das janelas e caixilhos 

minimalistas e customizados, prescritos por 
arquitetos e clientes portugueses e internacionais 

de referência em Portugal, Espanha, França, 
Bélgica, Suíça, Estados Unidos e Canadá.

Fundada em 2013 em Amorim, na re-
gião do Grande Porto, por José Maria 
Ferreira, a Ecosteel S.A. aposta na con-
ceção inovadora, produção e instalação 
de sistemas de janelas ou caixilharias 
minimalistas e outras estruturas metá-
licas de suporte, destinadas, normal-
mente, a janelas de grandes dimensões 
(mais de seis metros de altura) e com 
características diferenciadoras. 

Gerida, desde a sua fundação, pelo em-
presário José Maria Ferreira, cujo per-
curso profissional conta com mais de 30 
anos de experiência no setor, a Ecosteel 
representa um caso de sucesso e cresci-
mento ímpar, que se reflete no aumen-
to do grupo de trabalho inicial de cerca 
de 30 colaboradores para os atuais 200. 
Arquitetos, engenheiros mecânicos e fí-
sicos, e 18 equipas de instalação fazem 

parte do corpo operativo da Ecosteel, 
como referido pelo próprio.

E embora a Ecosteel se dedique sobre-
tudo à conceção inovadora, ao desen-
volvimento, produção e instalação de 
sistemas de caixilhos especiais, mini-
malistas e/ou customizados, atualmen-
te representa um grupo de empresas 
associadas e identificadas no mercado 
sob a marca de MMTW - Much More 
Than a Window, entre as quais se in-
cluem a ARTWORKS, a OTIIMA e a 
INCONS, uma empresa de construção 
com o alvará mais antigo de Portugal. 

A ARTWORKS, um projeto dedicado à 
produção de trabalhos artísticos, atua 
desde a conceção à produção, monta-
gem e instalação em resposta aos requi-
sitos dos artistas, entre os quais traba-
lhos de curadoria e residências artísticas. 
As residências artísticas são um projeto 
sem fins lucrativos com o carácter de 
“’atelier’ temporário de experimenta-
ção e cruzamento interdisciplinar” para 
artistas, nos quais os desperdícios in-
dustriais são a principal matéria-prima, 
revela José Maria Ferreira.

Jose Maria Ferreira sublinha que, em 
apenas cinco anos, o grupo MMTW 
consolidou a sua presença na Zona In-
dustrial de Amorim e Laúndos, num in-
vestimento de cerca de 10 milhões de 
euros, atingindo uma posição de refe-
rência nos mercados nacional e interna-
cional através de uma estratégia assente 
na conjugação entre pesquisa, tecnolo-
gia, indústria, soluções customizadas 
que atendem aos mais altos requisitos 
de design, conforto e segurança.

Aposta segura no 
mercado internacional
Com uma oferta agregadora de va-
lor e soluções, a Ecosteel é procurada 
para obras de arquitetura de referên-
cia nacional e internacional. Os ar-
quitetos Siza Vieira, Souto de Moura, 
Aires Mateus, Carvalho Araújo, Ale-
jandre Aravena (Chile), John Pawson 
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(Inglaterra), Vincent Van Duysen (Bél-

gica) e Renzo Piano (Itália), e os escul-

tores portugueses José Pedro Croft e 

Pedro Cabrita Reis integram o “grupo 

de clientes e trabalho” da Ecosteel.

No que respeita à estratégia de inter-

nacionalização é de sublinhar que a 

Ecosteel tem uma presença consolida-

apontam para uma progressiva uti-

lização de janelas de maior dimen-

são, com peso, volume e áreas en-

vidraçadas cada vez maiores, e com 

tecnologias associadas (domótica, 

motorização do movimento dos 

painéis, segurança, etc.) represen-

tando novos nichos de mercado de 

maior valor acrescentado.

demais sistemas semelhantes no merca-

do pela ausência de qualquer desnível 

entre o exterior e o interior, através da 

integração do aro, perfis e calha de ro-

lamentos à cota zero, e pelo inovador 

sistema de fecho oculto, que se apre-

senta sem qualquer manípulo visível. 

O especial desenho dos perfis deste 

sistema conferem-lhe ainda um desem-

da em Portugal, Espanha, França, Bél-
gica, Suíça, Estados Unidos e Canadá. 

Como explica José Maria Ferreira, a 
estratégia de crescimento no merca-
do assenta na melhoria constante das 
premissas base da organização – qua-
lidade, confiança, inovação, desen-
volvimento tecnológico e aposta no 
uso de novos materiais na construção 
de novas soluções, sistemas e custo-
mização –, bem como na abordagem 
a novos mercados da América Latina, 
Países Árabes e Ásia, mercados estes 
onde já atua e tem obras executa-
das. A consolidação dos mercados 
do Norte de África também faz parte 
da lista de prioridades da estratégia  
de internacionalização.

A empresa tem atualmente em cur-
so um projeto de consolidação e in-
ternacionalização com um investi-
mento elegível na ordem de cerca de 
600.000 euros, e outros dois na área 
da inovação com um investimento 
elegível na ordem de cerca de dois mi-
lhões de euros.

Segundo o responsável, as pers-
petivas futuras para este mercado 

A gestão da Ecosteel pauta-se ain-
da pela procura do bem-estar da 
sua equipa de trabalho, bem como 
por uma política de responsabilida-
de social que se reflete não só nas 
condições proporcionadas, como 
nos apoios dados a causas sociais 
e de mecenato em geral, e que se 
estende ao apoio às artes, a causas 
humanitárias e até às instituições de 
ensino do país através da atribuição 
de prémios de mérito.

“A procura de qualidade e valor acres-
centado no dia-a-dia do seio da orga-
nização, associadas ao cruzamento 
disciplinar e apoio as artes são um 
exemplo claro e diferenciador do pon-
to de vista social e económico”, de-
fende José Maria Ferreira.

Inovação, soluções  
e sistemas 
A Ecosteel diferencia-se pela inovação 
das suas soluções para este mercado, 
entre as quais se destacam o Sistema 
Plus e o Sistema Fusion. O Sistema Plus 
é um sistema patenteado internacional-
mente, apresentando-se estética e tec-
nicamente superior, distinguindo-se dos 

penho extraordinário no que respeita à 

permeabilidade ao ar e à água.

Por sua vez, o Sistema Fusion apresen-

ta-se com um sistema sem qualquer 

perfil visível em todo o perímetro da 

janela, estando totalmente integrado 

nos materiais de acabamento, que 

permite integrar a janela como se a 

mesma estivesse fundida com o edi-

fício, tornando-se um todo. Este sis-

tema incorpora ainda um sistema de 

drenagem, capaz de canalizar uma 

grande quantidade de água da chuva, 

mesmo em situações extremas. Am-

bos os sistemas foram reconhecidos e 

galardoados internacionalmente com 

o Red Dotaward - Best Product Design 

(2017), o Batimat Inovation Award 

(2017) e o German Design (2018).

Em 2018 a Ecosteel obteve um volu-

me de faturação consolidado de 12 

milhões de euros, prevendo atingir 

este ano os 18 milhões de euros. 

www.muchmorethanawindow.com

www.artworks.pt

www.incons.pt

https://www.muchmorethanawindow.com/
http://www.artworks.pt
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