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Três gerações  
juntas a fazer 
crescer o negócio
AS “DORES de cabeça” 
têm sido muitas com a 
crise. Mas as três gera-
ções da família do funda-
dor António Ângelo Ra-
mos trabalham juntas 
para fazer crescer a em-
presa nascida em 1976.
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e de lixo, fica a poucos passos 
da Rua 1. Dali sairão enco-
mendas com destino a Portu-
gal e ao estrangeiro, sobretu-
do para os Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP), do Norte de África e 
da Europa do Leste. Este ano, 
a exportação deverá corres-
ponder a mais de 50% da ati-
vidade da empresa de origem 
familiar, que une três gera-
ções. E estreia-se a investir 
num bairro deixado ao aban-
dono. 

Terreno por 1,1 milhões 
“Já estávamos à procura de 
um espaço para criar um novo 
armazém de logística. Tínha-
mos uma localização em 
mente, mas não nos agradava 
muito a ideia de deslocaliza-
ção, de ficar afastados da 
sede”, confidencia Inácio Sil-
va, administrador da Electro 
Siluz. A hasta pública dos ter-
renos municipais do Bairro de 

A distribuidora de 
artigos elétricos, 
iluminação e ele-
trodomésticos, vi-

zinha da urbanização por-
tuense há 17 anos, só espera 
pelo aval definitivo da Câma-
ra do Porto para edificar o ar-
mazém de logística numa das 
parcelas que ficaram vazias 
desde a demolição dos pré-
dios, lançada pelo ex-autarca 
Rui Rio. O derradeiro bloco 
ruiu em dezembro de 2008. 

O terreno, já limpo de mato 

Foram-se os blocos e 562 fa-
mílias e ficaram os terrenos 
vazios. Assim está o Bairro 
de S. João de Deus (Porto) 
há seis anos. A Electro Siluz 
será a primeira empresa a 
apostar na urbanização a 
pensar na exportação.

�Porto Armazém da Electro Siluz será o primeiro 
investimento nos terrenos abandonados  
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S. João de Deus surgiu no mo-
mento certo. A propriedade 
foi arrematada por 1,1 milhões 
de euros a 7 de dezembro de 
2012. Desde então, iniciaram 
todos os procedimentos para 
erguer as novas instalações, 
que terão também escritórios 
de apoio. Um investimento 
total de três milhões de euros 
– reservando--se 1,6 milhões 
só para a construção – que a 
empresa gostaria de já ter no 
terreno. 

“Falta a aprovação final da 
Câmara para lançarmos o in-
vestimento. Se dependesse 
de nós, faríamos a obra já esta 
semana”, sublinha o adminis-
trador, cuja vontade é de ter o 
armazém para stock e emba-
lamento de material em fun-
cionamento o mais rapida-
mente possível. Prevê-se que 
os trabalhos tenham uma du-
ração de seis meses. 

 O Município do Porto espe-
cifica, em resposta ao JN, que 

o “deferimento final do pro-
cesso de licenciamento en-
contra-se suspenso, a aguar-
dar a emissão do alvará de 
obras de urbanização” já soli-
citada pela Electro Siluz. 

O projeto, que quadruplica-
rá a capacidade de resposta da 
empresa a encomendas, con-
tém benefícios para a popula-
ção local. O acordo com o Mu-
nicípio obriga-a, a expensas 
próprias, a beneficiar e a con-
cluir a Rua de Currais, ligan-
do-a à rotunda de acesso à Es-
trada da Circunvalação. 

O armazém, com uma área 
coberta de 4500 metros qua-
drados, terá quatro cais de 
cargas e descargas. “Teremos 
mais capacidade logística 
para satisfazer encomendas 
que, neste momento, não 
conseguimos dar resposta” 
explica. Apesar da crise, a 
Electro Siluz, que emprega 
90 funcionários, continua a 
crescer de ano para ano. �

�Novas instalações de empresa familiar, vizinha  
da urbanização há 17 anos, apostam na exportação

Terreno no Bairro de S. João 
de Deus onde vai nascer o novo 
armazém da Electro Siluz foi 
adquirido num leilão da Câmara 
em dezembro de 2012 

mil metros quadrados 
de terreno no bairro 
é a área da propriedade 
vendida em hasta pública 
à Electro Siluz pela Câma-
ra do Porto. A parcela foi ar-
rematada, a 7 de dezembro 
de 2012, por 1,1 milhões 
de euros. A escritura data 
de janeiro de 2013. 
 
Empresa celebra 40 
anos daqui a dois anos 
A Electro Siluz completa 40 
anos em 2016. Nasceu na 
Rua de Costa Cabral, no 
Porto, pela mão de António 
Ângelo Ramos e, em 1997, 

montou a sede na Areosa, 
próximo do Bairro de S. 
João de Deus. O fundador 
ainda não se reformou e é 
a “alma da empresa”, garan-
te Inácio Silva, que se orgu-
lha da aposta na economia 
portuguesa num momento 
de muitas dificuldades. 
“Apesar da conjuntura, nun-
ca deixámos de apostar 
no mercado nacional”. 
 
Obras chegam às 
moradias em 2015 
A reabilitação das 144 mo-
radias do Bairro de S. João 
de Deus avançará no pri-
meiro semestre do próximo 
ano por iniciativa da Câma-
ra e prolongar-se-á, pelo 
menos, por dois anos. 
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