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FAZEMOS A DIFERENÇA.
 A AL, constituída em 9 de Abril de 1984 e 
alterada para Sociedade Anónima em 6 de 
Novembro de 1996, é uma empresa sólida 
com largos anos de experiência no sector  
eléctrico e electrónico.
Fabrica e comercializa uma vasta gama de 
caixas e quadros destinados a circuitos  
eléctricos, de água e de gás, bem como uma 
gama complementar de equipamentos de 
iluminação e telecomunicações.
 A nível produtivo apresenta vários proces-
sos específicos e autónomos:
 Injecção e compressão de polímeros;
 Produção de dispositivos electrónicos.

 A nível de concepção e design a AL é 
autónoma e concebe todos os seus 
produtos, pretendendo dar continuidade ao 
seu objectivo de “fazer bem hoje e melhor 
amanhã”.
 Para o fabrico dos seus produtos, a AL 
utiliza como matérias-primas PVC, ABS, 
Policarbonato, Poliestireno, Poliamida e 
Poliéster reforçado a fibra de vidro, sendo 
garantida a conformidade com as normas 
nacionais e internacionais em vigor e regula-
mentos de segurança.
 A AL, está actualmente entre os principais 

fabricantes nacionais de material eléctrico 
para a construção civil. No ano de 1997
e 1998 foi seleccionada como “PME 
Excelência” dada a qualidade geral da sua 
gestão e dos seus indicadores económico-
-financeiros. Desde 2008 é também “PME 
Líder”.
 No sentido de incrementar o negócio, a 
Empresa tem vindo a desenvolver esforços 
no mercado externo com parcerias em 
Espanha e Polónia, de forma a assegurar 
uma permanente atitude de qualidade 
perante os seus clientes.
 Em 1998, foram realizados diversos 
investimentos, de onde se destaca a nova e 
moderna unidade industrial que emprega, 
actualmente, cerca de 150 trabalhadores e 
que se encontra vocacionada para a 
melhoria das condições de trabalho, para os 
ganhos de produtividade e optimização dos 
processos, bem como para a melhoria 
contínua dos produtos e assistência após 
venda.
 A AL foi reconhecida com o Certificado de 
Qualidade nº.2000/CEP.1081 em 23 de 
Fevereiro de 2000, do Sistema da Qualidade 
pela Norma NP EN ISO 9002:1995.
Em 26 de Março de 2003, o seu Sistema de 

Gestão de Qualidade foi certificado pela 
nova Norma NP EN ISO 9001:2000.
 Desde 2005, que a AL mantém um acordo 
comercial/produtivo com a empresa 
espanhola Uriarte Safybox, o que veio 
alargar a gama de artigos disponíveis no 
mercado, bem como reforçar a sua 
presença no mercado mundial, estando 
presente em mais de 60 países.
 Em 2007 numa nova perspectiva e devido 
às solicitações de mercado, a AL começou a 
disponibilizar caixas e quadros equipados, 
onde se destacam as centralizações de 
contagem, caixas de contagem para baixa 
tensão especial (BTE), portinholas 
equipadas e recentemente quadros de 
colunas. Devido ao crescimento desta área 
de negócio, a AL adquiriu em 2009 um 
equipamento de corte por jacto de água de 
última tecnologia para mecanização de 
invólucros, disponibilizando também este 
tipo de serviço aos seus clientes.

 Em 27 de Julho de 2010, o Sistema de 
Gestão de Qualidade da AL foi certificado 
pela nova Norma NP EN ISO 9001:2008.           






