
Com um perfil inovador na transformação de plásticos, a DuarteCruz 
evidencia-se no mercado português como uma referência. Sediada 
em Vila Nova de Gaia, a empresa nasceu a 6 de Agosto, em 1956, e 

desde então tem dignificado o sector industrial com a gama de 
produtos que disponibiliza aos clientes.

► “A fábrica nasceu para ser uma empre-
sa inovadora na transformação de plásti-
cos”, realçou André Moura, sócio gerente 
da DuarteCruz e neto do fundador Artur 
Abílio Duarte da Cruz. Foi neste âmbito 
que nasceu um projeto que consiste no fa-
brico de todo o tipo de perfis plásticos a 
partir de PVC, PP, ABS e outros.
Artur Duarte Cruz, sócio da empresa e tio 
de André Moura, explica que a DuarteCruz 
foi pioneira na extrusão de perfis plásticos 
e justifica o crescimento do negócio com o 
poder de a empresa dar sempre uma res-
posta de qualidade a todas situações. 
“Uma das características da DuarteCruz é 
pautar-se pela qualidade do material fabri-
cado”. Atualmente, e apesar de ser um ne-
gócio de cariz familiar, conta com mais de 
mil modelos de perfis, para as mais varia-
das áreas da indústria e de comércio, no-
meadamente, na área de construção civil, 
da indústria de refrigeração e na indústria 

de artes gráficas. Tudo isto prova que a 
empresa gaiense não se fixa apenas num 
único setor de atividade e que garante 
uma resposta bastante diversificada aos 
serviços requisitados. 
A celebrar 60 anos, a fábrica de plásticos 
continua a ser uma referência no merca-
do português e um dos segredos para a 
continuidade desta filosofia é sem dúvida 
a capacidade da própria empresa se 
reinventar.“O nosso caminho traça-se 
muito da proximidade dos clientes para 
podermos dar a solução mais adequada. 
Possuímos uma estrutura vertical, tendo 
meios próprios de criar as nossas fórmu-
las de PVC, de o granular e de extrudir os 
perfis. Ao mesmo tempo, temos a capaci-
dade de desenvolver e criar os moldes 
dentro de portas. Conseguimos trabalhar 
com os clientes desde o esboço inicial do 
projeto até ao desenvolvimento final do 
perfil”, salienta André Moura. 

A empresa produz uma grande variedade 
de artigos, com as mais diversas caracte-
rísticas, destinados à atividade industrial 
e comercial em geral. Um dos produtos 
que ganhou maior notoriedade e que se 
tornou numa imagem de marca desta fá-
brica de plásticos foi a bucha Taco®. A fór-
mula original é da própria empresa e as 
características que a evidenciam são a ro-
bustez, a fixação, a longevidade e a facili-
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dade de aplicação. A bucha Taco® desti-
na-se tanto a amadores, como a profissio-
nais, e o nível de encomendas e produção 
que têm são resultado deste produto ser 
de excelência.
“Penso que os trabalhadores são a grande 
mais-valia da empresa. Muitos trabalha-
dores estão aqui desde sempre, e pos-
suem uma grande capacidade e lealda-
de”, reforça André Moura. Para dar conti-
nuidade aos bons resultados que este ne-
gócio tem proporcionado, a DuarteCruz 
pretende estreitar cada vez mais os laços 
com os seus clientes e a par disso ofere-
cer as melhores soluções com qualidade a 
preços mais competitivos. Atenta às ne-
cessidades de mercado, a DuarteCruz en-
contra-se a desenvolver projetos de inova-
ção, quer a nível de maquinaria, quer de 
perfis específicos, em que a partir de ma-
térias diferentes ou perfis mais complexos 
irá possibilitar uma resposta cada vez 
mais abrangente. 

Perfis a partir de PVC (rígido, flexível ou semirrígido), 
PP, ABS, PA6.6 entre outros: 

• Perfis Porta-preço
• Perfis de Luminária (para Leds)
• Perfis para indústria de refrigeração
• Perfis PVC com cola-quente (hotmelt)
• Perfis PVC com fita bi-adesiva
• Perfis de remate de orla
• Bucha Taco
• Perfis para construção civil


