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Ser criativo é ver para além do óbvio, é querer fazer
melhor e procurar novas soluções. É esta a nossa postura,
é esta a nossa motivação. Conhecemos o mercado e
queremos chegar mais longe. Somos exigentes. Temos
a equipa certa, a tecnologia, o know-how, e um objectivo:
exceder expectativas.

Pedro Mendes / Chief Executive Office

A PMPM é uma empresa Portuguesa que desenvolve e fornece
soluções integradas na área dos moldes e plásticos. Fruto da
vontade de evoluir de uma equipa experiente e especializada, o
sucesso deste projecto resulta da forte motivação dos seus
quadros, do investimento em tecnologia e formação, da vontade
em inovar e fazer a diferença num mercado competitivo e global.

Prestar consultadoria e assistência técnica a projectos
de moldes e plásticos foi o desafio lançado, assim nasceu
a PMPM. Os resultados positivos em sectores tão
exigentes como a industria automóvel e farmacêutica,
deram inicio a uma fase de crescimento gradual, que
resultou na expansão da empresa.

Distribuidor de Ar Condicionado (Molde de 12T).
Industria Automóvel.

Como resultado da sua estratégia de crescimento, da

A vontade de continuar a evoluir, aliada ao investimento

sua flexibilidade e de uma postura de exigência e rigor,

nas novas tecnologias, e ás provas dadas ao longo do

a PMPM actua hoje, não só no mercado Europeu, como

seu percurso, fazem da PMPM uma empresa sólida e

também na Ásia e em África atingindo um volume de

pronta a enfrentar novos desafios.

negócios médio anual de 1 500 000 €. Apostando sempre
na diferenciação e personalização dos seus serviços e
adaptando-se ás necessidades e dimensão de cada
cliente, a PMPM fornece um serviço completo, da ideia
inicial ao produto final.

Pega de Electrodoméstico (Molde 0.5T).

Grelha farol de nevoeiro (Molde 1.5T).

Industria Electrodomésticos.

Industria Automóvel.

De forma a prestar um serviço integrado a PMPM conta com parceiros em diversas áreas da sua actividade.
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