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EFAPEL É A QUE MAIS FACTURA
E QUE MAIS PESSOAS EMPREGA

combustível não apenas na
Lousã como noutros concelhos,
como é o caso de Coimbra, a Aníbal Antunes Bandeira, com uma
facturação de 24 milhões de euros, ocupa a quarta posição no
concelho da Lousã, sendo seguida da Prado – Cartolinas da
Lousã, com uma facturação de
23,1 milhões de euros.
Seguem-se a Cidacel - Comércio e Indústria de Azeites -, o
Parque Eólico do Trevim, a António Simões Lopes, Sucessores
(comércio por grosso de tabaco e
venda de pequenos electrodomésticos), a Carlos Gil (obras
públicas, construção civil e montagens eléctricas) e a empresa
Tiago Costa Neves, que se dedica
ao comércio a retalho de jornais,
revistas e artigos de papelaria,
em estabelecimentos especiali-

Lousã As 51 empresas da Lousã que estão entre as 1.500 maiores do distrito
atingiram uma facturação de praticamente 250 milhões de euros, a que
corresponde a sexta posição em todo o distrito
 Com praticamente 250 milhões de euros negociados em
2018, o concelho da Lousã posiciona-se na sexta posição do distrito de Coimbra no que diz respeito ao volume de negócios das
51 empresas que integram este
ranking das maiores 1.500 empresas e que empregam um total
de 1.421 pessoas. Com um volume de negócios de 38,6 milhões de euros, a Efapel é não
apenas a maior empresa do concelho lousanense como aquela
que mais pessoas emprega, com
um total de 387 postos de trabalho. Fundada em Serpins em
1978, a Efapel dedica-se ao fabrico de material de distribuição
e controlo para instalações eléctricas de baixa tensão.
A segunda maior empregadora
do concelho é também a segunda
deste ranking concelhio. A Trevipapel – que fornece produtos
de papel nos domínios da higiene e limpeza – facturou 29,5
milhões de euros em 2018 e emprega um total de 146 pessoas
nas suas duas unidades fabris.
Na terceira posição do concelho, associada à Trevipapel,
surge a Paper Prime que se dedica à produção de papel em bobine para usos industriais. Facturou 28,7 milhões de euros e
emprega 51 pessoas.
Com diferentes postos de
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zados.
Em termos de antiguidade,
tem sede na Lousã a empresa,
entre as 1.500 maiores do distrito, que há mais tempo está a
trabalhar. A António Simões Lopes foi fundada em 1920 (alguns
meses antes da Auto-Industrial
que foi fundada no mesmo ano).
Exerce a actividade de comércio
por grosso de tabaco e outros
produtos diversos.
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ACTIVIDADE

29

EFAPEL - EMPRESA FABRIL DE PRODUTOS ELÉCTRICOS S.A.

38 651 008 €

Fabr. de mat. distribuição e controlo p/ instalações eléc. debaixa tensão

40

TREVIPAPEL - TRANSFORMAÇÃO E CORTE DE PAPEL, S.A.

29 501 665 €

Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário

55

PRADO - CARTOLINAS DA LOUSÃ, S.A.

23 146 411 €

Fabricação de papel e de cartão (excepto canelado)

482

FABRICA DE PASTELARIA E CONFEITARIA S. SILVESTRE, LDA

2 034 737 €

Pastelaria

242

CARLOS GIL - OB. PÚBLICAS, CONST. CIVIL MONTAGENS ELÉCTRICAS LDA

4 299 001 €

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)

42

PAPER PRIME, S.A.

28 759 674 €

Fabricação de papel e de cartão (excepto canelado)

54

ANIBAL ANTUNES BANDEIRA, LDA

24 049 257 €

C. retalho de combustível p/ veículos a motor, em estab. especializados

639

LOUSÃTEXTIL - INDUSTRIA DE MALHAS E BORDADOS DA LOUSÃ, LDA

1 501 032 €

Fabricação de bordados

61

CIDACEL - COM. E INDÚSTRIA DE AZEITES CENTRAL LOUSANENSE, S.A.

21 512 952 €

Comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares

614

MY DARA INTERNATIONAL, LDA

1 574 219 €

Fabricação de meias e similares de malha

