Press Release

Barcelos, 30 de Janeiro de 2014

GRUPO MECWIDE REFORÇA COMPETÊNCIAS NO SECTOR DE MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE UMA PARTICIPAÇÃO MAIORITÁRIA NA
SETROVA

O Grupo Mecwide anunciou hoje a aquisição de 80% do capital da SETROVA – CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, S.A., empresa sedeada em Sines que opera no sector da manutenção
e fabricação de estruturas metálicas.

De acordo com Carlos Palhares, CEO do Grupo Mecwide, “esta aquisição é uma importante etapa
no plano de desenvolvimento que o Grupo Mecwide traçou aquando da abertura do seu capital
em Abril de 2013. Após longos meses de trabalho e negociações, em estreita colaboração com a
Inter-Risco enquanto investidor de referência no Grupo Mecwide, esta aquisição permite-nos
duplicar o volume de negócios e reforçar a nossa presença no sector da manutenção e fabricação
de estruturas metálicas. Vemos na Setrova, no Eng.º Orlando Veríssimo (acionista e Diretor Geral)
e na sua equipa as características ideais para complementar o Grupo Mecwide na nossa estratégia
de crescimento e internacionalização. Ainda que o volume de negócios atual da Setrova seja
essencialmente focado no mercado interno, o nosso objetivo é potenciar as capacidades
exportadoras da empresa e continuar a apostar no desenvolvimento dos serviços prestados nos
mercados de Oil & Gas, Grandes Unidades Industriais e Sector Mineiro. Esperamos que esta
operação contribua também para reforçar os laços do Grupo Mecwide com o principal operador
petrolífero Português e potenciar as parcerias internacionais com este operador, à semelhança do
que vemos acontecer com os nossos concorrentes em França, Itália e Holanda”.
A Setrova está estrategicamente sedeada em Sines, junto do porto de mar e das principais
unidades petroquímicas do país. Conta com uma área coberta de 2.000 m2 e especializou-se na
execução de projetos fabris, construção e montagem de redes de tubagem industrial, manutenção
de equipamentos industriais e assistência em engenharia de manutenção, principalmente para
refinarias, minas, cimenteiras e pasta de papel. A Setrova possui ainda uma unidade de construção
de estruturas metálicas para integração em plataformas offshore de exploração de petróleo e gás.
Comentando sobre a transação, Orlando Verissimo adiantou que “esta operação permitirá à
empresa continuar o seu percurso de crescimento e internacionalização, aliando o conhecimento
e capacidades técnicas da equipa da Setrova com os recursos que o Grupo Mecwide poderá
aportar à empresa”.

Orlando Veríssimo continuará ligado à empresa por via acionista, mantendo-se igualmente com
funções executivas no Conselho de Administração da Setrova.
O Grupo Mecwide foi assessorado pela PriceWaterhouseCoopers e pela Telles de Abreu &
Associados na estruturação desta operação.

O Grupo Mecwide encontra-se sedeado em Barcelos, sendo detido em 49% pelo Eng.º Carlos
Palhares e em 51% pelos fundos geridos pela Inter-Risco – Sociedade de Capital de Risco. Foca-se
na execução de serviços de construção e manutenção industrial, assim como serviços de
engenharia, tendo para 2014 um orçamento de vendas que ultrapassa os 20 milhões de euros. A
maioria do volume de negócios é realizada fora do país, contando com projetos espalhados por
todo o mundo, assim como com empresas em Portugal, Holanda, Noruega, Singapura, Espanha e
Moçambique. Após esta aquisição o Grupo irá continuar a sua expansão, prevendo para breve a
aquisição de uma unidade em Angola e a construção da sua unidade industrial em Moçambique,
na província de Cabo Delgado.

A Inter-Risco (www.inter-risco.pt) é um operador de referência no mercado de capital de risco em
Portugal, dispondo de mais de Eur 140 Mn de fundos sob gestão. Orientada para a realização de
investimentos de consolidação e expansão sectorial em PMEs nacionais, a Inter-Risco conta
actualmente com investimentos em 11 sectores de actividade, e em mais de 100 empresas,
representando um universo de mais de 4,000 colaboradores. A Inter-Risco, através dos fundos sob
gestão, detém participações accionistas nas empresas NewCoffee, Moneris, Serlima, MasterTest,
Sotkon, Frissul, 32 Senses, OneVet Group, ENC Energy, Just Stay Hotels e Mecwide.
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