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O sucesso da nossa empresa no 
mercado internacional mostra que 

produzimos produtos de excelência e 
que podemos estar confiantes 

no futuro e orgulhosos de Portugal. 

Os produtos Bior são 

desenvolvidos e produzidos 

integralmente em  Portugal. 

“preservar a satisfação dos nossos clientes é para nós  

um motivo de grande orgulho” 



3

As Nossas Histórias de Sucesso 

A Bior começou a dar os primeiros 

passos em 2009. Hoje possuímos uma vasta e 

comprovada experiência nos equipamentos de 

queima e transporte de biomassa .

A missão do Grupo Bior é o desenvolvimento 

de produtos e serviços para os consumidores e 

empresas visando contribuir para a  criação e 

inovação tecnológica e industrial . 

O objetivo é criar ferramentas e produtos 

tecnológicos que facilitem e agilizem as tarefas 

de qualquer indivíduo ou empresa, adotando e 

valorizando práticas de responsabilidade 

social. 

A            é  uma das nossas marcas registada 

para a UE . Esta marca representa um variado 

leque de equipamentos e soluções viradas 

para o ramo industrial.   

Apresentação da 

Empresa 
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Poderosos e   

Profissionais 

A nossa equipa técnica 

Os nossos engenheiros e designers têm o 

cuidado de criar soluções tecnologicamente 

inovadoras, que representam uma marca 

distinta em relação à sua qualidade e fiabilidade 

de construção nos produtos e suas instalações. 

Desde logo foi uma preocupação encontrar uma 

rede de pessoal especializado para a 

manutenção dos nossos equipamentos de 

forma a poder assegurar aos nossos clientes 

uma assistência técnica e profissional. 

Experiência e capacidade tecnológica

Vários anos passaram desde a nossa primeira 

produção de queimadores, continuamos a 

produzir equipamentos tecnologicamente 

evoluídos e de alta qualidade.  Temos a 

flexibilidade de podermos produzir 

equipamentos à medida dos nossos clientes 

obedecendo sempre às suas exigências.  
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Desde de 2009, o nosso caminho passou sempre pela evolução 

contínua e sustentada dos nossos produtos. Com isso procuramos 

defender uma frase criada pelo nosso fundador:

“Tecnologia e inovação de vanguarda” 

Todos os dias seguimos este lema para conseguir servir os nossos 

clientes da melhor forma possível. 

História da 
Empresa

números
valor

2009 2010 2011 2012 2013 

-Inicio de
Atividade 

-Inicio de 
desenvol-
vimento 

-Expansão 

-Exportação 

-Novos 

modelos 

-Ampliação 

Modelos 

-Exportação 

-Novos 

modelos 

-Investigação 

-Novos 

Mercados 

-Novos 

países 

-Mercados 

novos 

A nossa evolução 
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Satisfação dos clientes

O grupo Bior tem processos definidos para a identificação 
das necessidades e requisitos dos clientes, de modo a 
planear e prestar serviços que satisfaçam e se possível, 
excedam as suas expectativas. 

Evolução tecnológica e científica

Empenho e permanente envolvimento dos seus 
colaboradores quer na evolução tecnológica dos 
equipamentos, quer na valorização cientifica e técnica do 
seu quadro profissional, quer ainda na garantia dos serviços 
e produtos. 

Melhoria contínua

O grupo Bior compromete-se a melhorar continuamente o 
seu desempenho na gestão da qualidade, através do 
estabelecimento e revisão de objetivos e metas que visam a 
otimização dos seus processos. 

Política da 
empresa 
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Os Nossos 
Produtos

Soluções Inovadoras
Elaboramos soluções energéticas à sua medida, desde a baixa à alta 
potência.

Disponibilizamos marcas de renome a nível nacional e internacional, 
bem como um vasto leque de soluções desenvolvidas nas nossas 
instalações com o mais elevado rigor, tecnologicamente avançadas e de 
elevada eficiência, garantindo sempre soluções completas de acordo com 
o solicitado pelos nossos clientes.

Temos como objectivo utilizar as tecnologias mais eficientes, enquadradas à 
realidade dos nossos clientes, visando sempre o aumento de eficiência 
energética e consequentemente a redução da factura energética.

Eficiência
As soluções mais actuais de combustão de biomassa permitem uma 
queima cada vez mais eficaz, e com o preço relativamente baixo dos 
biocombustiveis permite uma poupança de custos até 60%.

Os nossos produtos garantem uma eficiência até 93%, sem emissão de 
partículas sólidas, devido a uma combustão optimizada.




