
Desde 1982 que Ramiro Mendes 
Gameiro está profissionalmente 
ligado ao sector de bate-chapa e 
pintura. 12 anos mais tarde abre 
a sua empresa em nome próprio, 

já na altura localizada em Barrocas (às portas 
de Pombal), onde ainda hoje se encontra.
Porém, a Ramiro Gameiro, Lda, foi cons-
tituída como sociedade por quotas em 
2001, não sendo coincidência o facto de 
nesse mesmo ano ter sido membro fun-
dador da rede IDENTICA em Portugal.
Know-How e experiência nunca faltou 
a esta oficina de chapa e pintura, mas 
desde que “me foi apresentado o projeto 
IDENTICA que houve uma sintonia de 
ideias entre as partes e daí a integramos a 
rede foi um pequeno passo”, refere Ramiro 
Gameiro, dizendo que “era de facto um 
projeto muito inovador, virado para o fu-
turo e nunca visto em Portugal, numa al-
tura em que pouco se falava de redes ofi-
cinas no nosso país e ainda menos ligadas 
à área da pintura”.
A Ramiro Gameiro, Lda entrou para a rede 
IDENTICA porque “na época já tinha a 
perceção que sozinho era difícil sobrevi-
ver no futuro neste ramo. Por outro lado, 
como oficina do interior, estando os cen-

tros de decisão em Lisboa, a IDENTICA 
proporcionava-me o acesso à informa-
ção de forma rápida, o que realmente se 
veio a verificar ao longo dos anos”, explica 
Ramiro Gameiro.
Para o responsável desta oficina continua 
a ser muito importante estar associado à 
rede IDENTICA, pois ter acesso às novas 
tecnologias, aos novos produtos, às novas 
formas de aplicação dos mesmos, às tendên-
cias do mercado só é 
mesmo possível “es-
tando ligado a uma 
marca líder de mer-
cado como é a Spies 
Hecker, que dispõe 
de um moderno e estruturado centro de 
formação e que nos disponibiliza toda a 
informação”.
Com esta parceria, diz Ramiro Gameiro, 
o objetivo é estar sempre na linha da fren-
te no que ao setor da chapa e pintura diz 
respeito, valorizando também a partilha de 
informação entre todos os membros da rede 
IDENTICA, como essencial para a dina-
mização comercial da sua oficina. “A rede 
IDENTICA tem um peso muito próprio 
no mercado, até do ponto de vista das se-
guradoras e dos renting´s, que estão mais 

defendidos ao trabalharem dentro de uma 
rede como esta”, assegura Ramiro Gameiro.
Garantindo a qualidade dos seus serviços, a 
Ramiro Gameiro, lda, possui a certificação 
do Centro Zaragoza, o que a coloca numa 
posição de relevo, nomeadamente na sua 
região de influência (Pombal), apesar do 
seu responsável considerar que “existe mui-
ta concorrência desleal e que isso é mui-
to lesivo para quem está no mercado pela 

via do qualidade e do cumprimento legal, 
como é o nosso caso”.
Para além dos serviços de chapa e pintura, 
que representam mais de 70% do negócio 
da oficina, a Ramiro Gameiro, Lda efetua 
também serviços de mecânica e eletricida-
de (entre outros) como um complemen-
to à atividade da empresa, mas todos eles 
debaixo da insígnia da rede IDENTICA.
A sucessão do negócio está praticamen-
te garantida através dos filhos de Ramiro 
Gameiro, que olha já para os carros elétri-
cos como uma aposta de futuro. 
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Membro fundador da IDENTICA em Portugal, a Ramiro Gameiro, Lda, 
sempre valorizou a visão de rede e de partilha de informação, é por 
isso que continua de corpo e alma integrada neste projeto
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