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A Saint-Gobain celebrou um acordo para a aquisição das empresas Fibroplac e Falper:



Fibroplac, com uma fábrica situada em Pombal, é reconhecida no mercado
português pela elevada qualidade da sua produção de placas de gesso cartonado.
Falper, com uma fábrica localizada em Vila Nova de Gaia, desenvolveu um processo
digital avançado para a conceção e fabrico de estruturas em aço leve.

Com um volume de negócios conjunto de 15 milhões de euros e 75 funcionários, as duas
aquisições vêm reforçar e acelerar o forte crescimento da Saint-Gobain em Portugal ao:



Fornecer a oferta local de placas de gesso cartonado de alta qualidade para acelerar
o crescimento de dois dígitos dos sistemas de placas de gesso.
Desenvolver soluções sustentáveis integradas, combinando estruturas em aço leve,
placas de gesso, isolamento e produtos químicos para construção que atenderão às
necessidades do mercado de construção modular off-site em rápido crescimento.

Em Portugal, a Saint-Gobain conta com 10 fábricas, assim como com um centro de
investigação e desenvolvimento em Aveiro, e emprega mais de 650 colaboradores.
Estas aquisições estão alinhadas com a estratégia “Grow & Impact” da Saint-Gobain, que está
a ser implementada com sucesso em Portugal para reforçar a sua posição de liderança em
construção sustentável. A conclusão destas transações está sujeita à aprovação das
autoridades da concorrência.

SOBRE A SAINT GOBAIN:
Líder mundial em construção sustentável, a Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui materiais e
serviços para a construção e mercados industriais. As suas soluções integradas para a renovação de
edifícios públicos e privados, para a construção leve e para a descarbonização da construção e da
indústria são desenvolvidas mediante um processo de inovação contínua e proporcionam
sustentabilidade e desempenho. O compromisso do Grupo pauta-se pelo seu propósito, "MAKING THE
WORLD A BETTER HOME”.
€44.2 mil milhões em vendas em 2021
Mais de 166,000 colaboradores, presente em 75 países
Comprometidos em atingir a Neutralidade de carbono em 2050
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Em Portugal, presente com marcas reconhecidas como sinónimos de inovação e qualidade como Glassdrive® ou
Norton® para os profissionais da Indústria, CLIMALIT®, ISOVER, LECA®, PAM, Placo® ou Weber, para os
profissionais da construção. A Saint-Gobain conta em Portugal com mais de 600 colaboradores, 13 empresas, 10
fábricas e ainda 1 centro de I+D (Aveiro).
Para mais informação sobre a Saint-Gobain:
No mundo: www.saint-gobain.com
Em Portugal: www.saint-gobain.pt
Nas nossas redes:

“Saint-Gobain Portugal

“Saint-Gobain Portugal”

“Saint-Gobain Portugal”

Saint-Gobain Portugal S.A.

Website: https://construir.saint-gobain.pt/

Isover, Placo® e Weber
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