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J osé Martins juntamente 
com o seu sócio/cunhado 
António Policarpo, abri-
ram a empresa em Pegões 

- Montijo, dedicando-se exclusi-
vamente à área da agricultura, no-
meadamente aos sistemas de rega. 
Como o negócio foi dando frutos, 
decidiram implementar uma filial 

no parque industrial de Odemira, 
de forma a expandir o mercado de 
atuação. Entretanto, dada a neces-
sidade de produzir soldaduras em 
polietileno de alta densidade nas 
suas condutas, os empresários apro-
veitaram para dar o salto nessa área, 
que veio servir de complemento à 
agricultura. A partir daí, surgiram 

obras públicas e o leque de serviços 
ganhou dinamismo, originando tra-
balhos de soldadura, abastecimento 
e saneamento de infraestruturas, 
redes de drenagem, reabilitação de 
tubagens, etc. “No que nós fazemos, 
a agricultura e as obras-públicas 
acabam por se complementar” - ex-
plica José Martins. E assim, explo-

rando as duas áreas, os empresários 
podem equilibrar a balança das 
obras e compensar as épocas me-
nos produtivas num dos setores. No 
campo da agricultura, existe uma 
panóplia de sistemas de rega. A em-
presa comercializa pivots circulares, 
setoriais, rebocáveis e lineares, rega 
fixa por aspersão, assim como sis-

temas de rega gota a gota, que per-
mite regar as culturas cuidando de 
todos os recursos como a água, os 
fertilizantes, o solo, a energia, mas 
também o recurso económico para 
que estas culturas sejam o mais ren-
táveis possível. Outro segmento é o 
sistema de bombagem, que permi-
te abastecer os respetivos sistemas. 
Fornece, instala e dá assistência téc-
nica a motobombas e eletrobombas, 
de superfície e submersíveis.
“Uma das nossas mais-valias é que, 
quer para a agricultura quer para as 
obras públicas, utilizamos as condu-
tas em polietileno de alta densidade 
soldadas” - reforça o empresário, 

garantindo assim uma maior qua-
lidade no material. Entre os demais 
equipamentos e materiais de rega 
da Silvério & Silvério, pode-se des-
tacar: máquinas de rega, pivots, ca-
nhões de rega, sistemas de aspersão 
e micro aspersão, grupo motobom-
ba - gerador, centrais - bombas de 
furos e tubagens e acessórios. Para 
além da forte incidência na indús-
tria agrícola, os equipamentos são 
também utlizados em jardinagem, 
podendo exercer as regas e manu-
tenção em campos desportivos, jar-
dins e culturas. 

ACONSELHAR
E ACOMPANHAR

A missão dos administradores rege-
se em oferecer um serviço o mais 
completo possível, sendo que para 
isso é necessário acompanhar o 
agricultor desde a fase embrionária 

do projeto, até à fase de elaboração 
da obra, dando posteriormente as-
sistência a 100% e usufruindo de 
produtos qualificados. 
De forma a fidelizar a carteira de 

clientes, torna-se fundamental criar 
um laço de confiança e os admi-
nistradores da Silvério & Silvério 
empenham-se nisso diariamente: 
“tentamos sempre dar uma ajuda ao 
cliente e, mediante a nossa experi-
ência, aconselhamos qual o melhor 
sistema a adotar” - afirma José Mar-
tins. Estrategicamente localizada, a 
Silvério & Silvério beneficia de solo, 
água e condições climatéricas ex-
tremamente enriquecedoras para o 
desenvolvimento da atividade. 
No ramo agrícola, os responsáveis 
identificam essencialmente dois ti-
pos de clientes: os mais tradicionais, 
que escolhem sempre o mesmo sis-
tema de rega; e os mais modernos, 
que tendem a inovar mediante as 
novas tecnologias. Para isso, José 
Martins afirma que é quase ine-

vitável estar sempre a par do que 
sai de novo para o mercado, o que 
inclui participar em feiras do setor 
de forma a modernizar os seus pro-
dutos-base. Em termos de gestão, e 

mediante a distinção de PME Exce-
lência de que a empresa foi alvo, o 
empresário acredita que na base está 
o facto de ser uma empresa familiar 
dedicada, e o cumprimento do lema 
de trabalho em que “o importante é 
não ter mais olhos que barriga, dar 
passos seguros, tentar equilibrar as 
coisas e, acima de tudo, satisfazer 
sempre os clientes”.

INOVAÇÃO EM MARCHA
E porque o tempo não para e as 
empresas têm, cada vez mais, de 
acompanhar o passo da inovação, a 
Silvério & Silvério está de momento 
a apostar num produto inovador e 
exclusivo para terrenos especiais, 
sem custos energéticos para o agri-
cultor, que permita fazer a recolha 
da água de forma eficiente. Para 
além do novo produto, a admi-
nistração já tem em mente imple-
mentar mais projetos promissores 
para trabalhar além-fronteiras, 
nomeadamente para Angola e Mo-
çambique. Em relação ao futuro do 
setor, o administrador acredita: “fe-
lizmente agora as pessoas estão-se a 
virar mais para a agricultura” e por 
isso o objetivo do grupo familiar 
será apostar com maior força na ati-
vidade e, de igual modo, continuar 
com o bom desempenho laboral 
nos demais serviços.

SILVÉRIO 
     & SILVÉRIO

A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA

A forte posição no mercado nacional de 

rega, bem como o seu vasto historial são 

hoje os responsáveis pela excelência da 

sua atividade. Direcionada para a co-

mercialização, montagem e assistência 

de sistemas de rega, a Silvério & Silvério 

é uma empresa  familiar que conta já com 

25 anos, mas sempre inovando.

Distinguida
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como uma
PME Excelência


