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Apresentação da empresa 

A  Argacol  –  Tintas  e  Vernizes,  S.A  possui  39  anos  de  história,  conta  com  uma

experiência  consolidada  dos  seus  colaboradores  e  está  no  top  10  das  maiores

empresas de tintas do país. Possui uma produção anual de 2,5 mil toneladas, sendo

85% de base aquosa e 15% de base solvente.  

A estratégia da Argacol  é claramente a aposta no revendedor,  figura que procura

transportar consigo a imagem, o perfil e os valores argatintas®. Por isso, a empresa

dá muita  importância à sua imagem, à eficiência e eficácia dos seus processos,  à

análise  das  reclamações  como  poderoso  instrumento  de  monitorização  de  todo  o

Sistema de Gestão da Qualidade (e, logo, de toda a empresa). 

Valoriza também o respeito pelas normas ambientais, pela ética no trabalho e respeito

pelo próximo.

O cliente tem à sua disposição uma equipa técnica especializada em produzir, analisar

e oferecer os melhores produtos e soluções para cada situação. Disponibiliza suporte

comercial  e  técnico  feito  por  diversos  canais,  nomeadamente,  telefone,  internet  e

presencial.

Oferece  atendimento  diferenciado  com  o  cumprimento  dos  prazos  e  condições

comerciais estabelecidas.

Desde  2015,  tem  sido  distinguida  com  o  estatuto  de“PME  Líder”  e  “PME

Excelência”.

A Argacol é, desde 27 de março de 2017, uma Entidade Formadora Certificada pela

DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, nas seguintes áreas

de Educação e Formação: 

 341 – Comércio

 543 - Materiais (Industria da Madeira, Cortiça Papel, Plástico, Vidro e Outros)

 582 – Construção Civil

Faz-se representar em importantes organismos que, dessa forma, reconhecem o seu

valor no mercado. Nomeadamente no CEPE –  Conseil  Européen de L’Industrie des

Peintures (Bruxelas) e na APT – Associação Portuguesa de Tintas.
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Historial da empresa

Em 1980 nasce a Argacol – Sociedade de Argamassas Coloridas, Lda, sediada então

em Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande.

Os empreendedores deste projeto visaram, desde logo, a produção e comercialização

de tintas e vernizes de base aquosa para a construção civil, extensível a aplicações na

indústria,  mormente  cerâmica,  dado  o  profundo  conhecimento  do  setor  do  seu

principal fundador, António Parracho.

Em 1998, a Argacol inicia laboração na nova unidade de Ortigosa, concelho de Leiria,

pensada e equipada de forma moderna, eficaz e ecológica.  Um investimento superior

a 750 mil euros. 

Em 1999, a Argacol transforma-se em sociedade anónima e altera a sua denominação

social  para  Argacol  –  Tintas  e  Vernizes,  S.A.  No  mesmo  ato,  o  único  sócio

fundador, ainda restante no capital da sociedade, aliena a sua participação a novos

acionistas.

Segue-se a redefinição da marca e logótipo da empresa, a certificação da qualidade

(atribuída logo no ano 2000) e, naturalmente, uma nova estratégia comercial.

Em 2002, a Argacol adquire todos os ativos relacionados com a produção de tintas da

Secil IQM. 

O crescimento da empresa continua e, nos finais de 2002, adquire a maioria do capital

da sociedade Novicor – Sociedade de Revestimentos do Norte, Lda, com sede e fábrica

em Vieira do Minho, ganhando assim competências no fabrico de produtos de base

solvente, nomeadamente esmaltes e vernizes, quer para a construção civil quer para a

indústria.

Em 2005,  a  Argacol  adquire  um novo  espaço  (entreposto  comercial)  em V.N.  de

Famalicão, a partir de onde procurou cimentar uma posição crescente no mercado do

norte de Portugal.

Em 2007, adquire os ativos incorpóreos (marca, carteira de clientes e formulações) e

todas as existências da empresa J.P.Bastos, Lda, detentora da marca Redlac, presente

no mercado há quase 80 anos.
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A Argacol  compra,  em 2010,  as  instalações  e  os  equipamentos  da  extinta  ANAR,

comprando a totalidade dos ativos (instalações atuais).

Em 2012, adquire a marca garpintex ®, procurando dessa forma alargar a sua oferta

aos clientes e contribuindo para a concentração do setor.

Em 2015, altera a sede social de Leiria para Vila Nova de Famalicão.

Instalações de Famalicão                           Instalações de Leiria 

Principais atividades e parceiros

O core business da Argacol é o fabrico e comercialização de tintas e vernizes para a

construção civil, não obstante, ao longo dos anos tem procurado fazer crescer a sua

oferta de produtos, atuando em diferentes segmentos de mercado, nomeadamente:

 Construção civil (pintura nova, restauro/renovação);

 Indústria metalomecânica;

 Indústrias de cerâmica e mobiliário;

 Acessórios e produtos complementares;

 Marcas próprias.
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A  Argacol  possui  uma  sólida  relação  com  vários  parceiros  internacionais,

designadamente:

 

       

A marca argatintas® é a principal marca no negócio Argacol, porém a empresa utiliza 

também comercialmente outras para aproveitamento da capacidade produtiva 

instalada, particularmente: 

Possui ainda as seguintes submarcas:

A  empresa  disponibiliza  uma  grande  variedade  de  soluções  que  foram  sendo

consistentemente  alargadas  em  resposta  às  expectativas  do  mercado,  como  na

decoração,  renovação  /  restauro,  impermeabilização,  revestimentos,  proteção  e

limpeza. Podemos, de um modo geral, mencionar as seguintes gamas:

 Tintas plásticas (lisas, acetinadas e texturadas);
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 Impermeabilizastes;

 Primários;
 Esmaltes;

 Vernizes;
 Massas / Revestimentos;
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 Pavimentos argafloor;
 Gama profissional 

 Diluentes;
 Proteção e limpeza toutnet;

 Pigmentos;
 Linha industria (metalomecânica e cerâmica);
 Acessórios de pintura.

A  empresa  está,  através  dos  seus  revendedores,  presente  em  todo  o  território

português (continente e ilhas), suportada por uma equipa própria de vendas.

A nível internacional está presente em Espanha, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau.

_____________________________________________________________________________
7



_____________________________________________________________________________
Política da Qualidade 

A sua missão é:

Fornecer soluções otimizadas de tintas e vernizes.

A  missão  da  Argacol,  S.A  será  concretizada  progressivamente  através  do

desenvolvimento dos principais eixos estratégicos:

 Crescer  e  consolidar  a  presença  no  mercado  através  de  uma  maior

diversificação da carteira de Clientes e diversidade de soluções.

 Desenvolver  sistematicamente  competências  de  conceção,  de  gestão  e

tecnológicas, para responder com qualidade, flexibilidade e preço às expectativas e

exigências dos Clientes.

O Sistema de Gestão da Qualidade da Argacol S.A. está estruturado de acordo com a

norma NP EN ISO 9001: 2008, no âmbito de Fabrico e Comercialização de Tintas

e Vernizes.

A operacionalização da estratégia é feita através da aplicação dos seguintes princípios

que constituem a Política da Qualidade:

 O sistema de gestão, baseado nos princípios da norma ISO 9001:2008, é o

meio mais adequado para melhor responder às necessidades dos nossos Clientes e às

necessidades de gerar resultados, de acordo com as expetativas estabelecidas.

 A  promoção  de  metodologias  e  práticas  da  melhoria  contínua,  no  seio  da

Argacol, projetará esta como parceiro credível.

 A capacidade para escutar, para se relacionar e para satisfazer as expetativas

dos seus Clientes, apresentando soluções inovadoras, determinará o crescimento da

notoriedade da Argacol.

 Parcerias  capazes  de  complementarem  a  capacidade,  a  flexibilidade  e  a

agilidade  para  responder  adequadamente  ao  solicitado  pelo  Cliente  devem  ser

estimuladas e institucionalizadas.
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 O desenvolvimento sistemático das competências técnicas e profissionais  de

todos os Colaboradores através de processos formativos, serão o garante do sucesso

da organização.

 O respeito pelas condições de higiene e segurança no trabalho, assim como

uma adequada comunicação interna, contribuirão para favorecer o envolvimento dos

colaboradores nos desafios da empresa. 

Formação profissional

A formação profissional  contribui  para  a eficácia  da empresa,  sendo um elemento

fulcral  na competitividade, deste modo, a Argacol criou um centro de formação, a

Academia argatintas.

Com esta valência desenvolvemos ações de formação adequadas às necessidades dos

colaboradores,  revendedores  e  clientes  finais.  Nas  nossas  instalações  (Famalicão  e

Leiria)  ou  nas  dos  nossos  clientes,  damos  a  conhecer  os  produtos,  técnicas  de

aplicação e soluções.

Com o  foco  na  formação  contínua  pretendemos ter  colaboradores  e  clientes  mais

habilitados, bem como mais qualidade e eficiência no trabalho.

Dados gerais da empresa 

Designação social Argacol - Tintas e Vernizes S.A
Forma Jurídica Sociedade Anónima
Número de identificação fiscal 501 115 099
Localizações V.N. Famalicão 

Av. Portas do Minho,

711 

   4760-706 Ribeirão

                     Leiria 
Rua dos Pinhais, 

Barroinhos   

        2425-770 Ortigosa

Telefone   252 910 030 244 619 900
E – Mail                                         geral@argatintas.pt
Site www.argatintas.pt
Facebook www.facebook.com/argatintas
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