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1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A MAPP surge da simbiose entre a experiência de vários anos na criação de sistemas de alumínio para 
caixilharias e o sonho de criar algo inovador e eficiente que acrescente valor às construções e reabilita-
ções de moradias.

A MAPP é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento e fabrico de portas de entrada principal com 
novas tendências de mercado, design inovador, eficiência térmica e alta segurança. Dentro do seu leque 
de produtos, destacam-se as portas pivotantes próprias para vãos de grandes dimensões, com manobra 
de abertura muito leve e suave.

As portas MAPP, caracterizam-se por ser um produto de gama alta, de qualidade e durabilidade inques-
tionável, associadas a um design muito próprio, fabricadas com perfis de alumínio com corte térmico, 
fechadura com elevado classificação de segurança podendo ainda ser ativadas através de vários disposi-
tivos de domótica, pivôs desenvolvidos para suportarem grandes pesos tornando as manobras da porta 
muito leve e equilibrada, enchimento dos painéis em poliuretano e três linhas de vedação perimetral em 
EPDM que lhe conferem uma boa eficiência térmica (UD) até 0,61 W/m²k, revestimentos em múltiplos 
materiais tais como, chapas de alumínio lacadas, placas fenólicas, vidros translúcidos ou lacados, ma-
deiras, cerâmicos, aço corten, entre outros. 

No seguimento das portas de entrada, fabricamos e montamos portões de jardim com designer minima-
lista e fachadas ventiladas. 

2. OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS 
Cientes da crescente procura por parte de Arquitectos de soluções técnicas, aliando a estética ao con-
forto e bem-estar dos seus clientes, a MAPP tem como principal objetivo ir ao encontro das exigências do 
mercado, através da aposta na qualidade e inovação dos seus produtos e da credibilidade dos fornecedo-
res, com o intuito de fornecer um produto final com a garantia de máxima qualidade e satisfação. 

Dada a crescente procura de um sistema de abertura automático, temos como propósito, o desenvolvi-
mento de uma solução mecanizada para portas pivotantes em edifícios residenciais bem como comer-
ciais / serviços.

Abertura para o desenvolvimento de outros produtos que complementem o nosso portefólio.
Condicionantes a observar: 

ANEXO A.III 
EMPRESA MAPP UNIPESSOAL, LDA 

EMPRESA: 
MORADA: 

CONTACTOS: Acácio Alves 
TM: 91 7887077
EM: geral@mapp.pt
SITE: www.mapp.pt

Tâmega Park, Edifício Mercúrio, Frações S/T, 
4600-758 Telões - Amarante

MAPP Unipessoal, Lda

mailto:geral@mapp.pt
http://www.mapp.pt
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3. CONDICIONANTES A OBSERVAR 
Nos projetos apresentados deve-se ter em conta a exequibilidade do produto na nossa fábrica sem recur-
so a serviços externos e à necessidade de aquisição de máquinas e equipamentos que implementem um 
acréscimo substancial ao valor do produto final. 

4. CONSTITUIÇÃO NOMINAL JÚRI
· Acácio Alves, gerente, em representação da administração 
· José Avelino, diretor de produção, em representação da produção 
· João Paulo Loureiro, arquitecto designado pela OASRN  
· Teresa Calix, arquiteta designada pela OASRN

5. VISITAS ÀS EMPRESAS | BRIEFINGS
Estamos disponíveis para realizarmos visitas à nossa empresa. 

Local da visita: Tâmega Park, edifício Mercúrio, frações S/T, Amarante 
As visitas às empresas / briefings decorrerão durante o mês de março de 2020, em data/horário a comu-
nicar oportunamente.

6. ANEXOS TÉCNICOS

https://www.mapp.pt 

https://www.mapp.pt
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