
As estatísticas mostram que os portugue-
ses estão, dia após dia, mais preocupados 
e atentos a questões relacionadas com o 
ambiente, nomeadamente no que diz 

respeito à reciclagem que, dentro dos lares, tem 
assumido um dos papéis principais. Para Stanis-
las de Beck Spitzer, CEO e Co-Founder da Eco-
-Modus, efetivamente, as pessoas têm tido mais 
atenção a aspetos relacionados com a triagem do 
lixo nas suas casas mas, tal como se pretendia 
que isso acontecesse, a mudança comportamen-
tal não foi assim tão vistosa. “O que mudou, de 
facto, foram os últimos investimentos feitos pelas 
empresas que se empenharam mais na recolha de 
material e na separação”, evidenciou. A Eco-Mo-
dus, uma empresa especializada em resíduos de 
plástico e metais não ferrosos na Europa, com os 
olhos voltados para o mercado nacional, sempre 
quis passar a ideia de que trabalha com um nível 
de exigência acima da média.  “Os nossos clientes 
pedem-nos muita qualidade nos resíduos e te-
mos de nos concentrar nessa tarefa porque esta é 
a nossa matéria prima. Se o material estiver con-
taminado, haverá penalizações. E, efetivamente, 
nos últimos cinco anos, temos verificado que os 
nossos fornecedores melhoraram a qualidade na 
embalagem e na triagem. Apesar de ainda se ve-
rificarem algumas falhas, a própria Agência Por-
tuguesa do Ambiente tem feito um trabalho mais 
específico, sobretudo na referenciação dos produ-
tos através de referências e números que a mesma 
agência nos fornece”, explicou Stanislas Spitzer, 
em conversa com a Revista Pontos de Vista. 

Assumindo-se como uma empresa “capaz de satisfazer qualquer pedido”, a Eco-Modus surgiu, em 2008, através de um parceiro de 
origem chinesa que necessitava de matéria prima para as suas fábricas asiáticas. Tem sido a experiência e a exigência impressa em 

cada trabalho, em cada contrato que assinam, em cada contacto estabelecido, as principais características que ajudam a ditar o 
sucesso destes últimos seis anos. Não estamos a falar de uma empresa que quer crescer de uma forma brutal e chegar muito longe. 

Estamos, sim, a falar de uma organização de cariz familiar que exporta resíduos plásticos para todos os cantos do Mundo e que 
pretende “dar o seu contributo na melhoria do circuito de cada material plástico”. Quem o diz é Stanislas de Beck Spitzer, CEO, Co-

Founder da Eco-Modus, Lda e um eterno apaixonado por Portugal e pelas suas pessoas.

ECO-MODUS:
um parceiro de confiança para o dia a dia
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Breve percurso académico e profissional de 
Stanislas Spitzer:
1975 - 1981: Estudou no Colégio Internacional 
– Bolívar – Venezuela; 
1982 – 1983: Ecole de Thorignée d’Anjou (França);
1984 – 1989: Lycée Français Charles Lepierre, 
em Lisboa;
1989 – 1991: Estudou no Downside School, no 
Reino Unido;
1991 – 1994: A.B.S American Business School;
1995 – 1996: Força Aérea Francesa;
1997: Fez uma formação na área da gemolo-
gia, em concreto na vertente do diamante;
1997 – 2005: Trabalhou na indústria do dia-
mante na Antuérpia, Bélgica;
2008 – Criou a Eco-Modus. Stanislas Spitzer

PORTUGAL E ANGOLA, 
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Regressando à génese da empresa, a Eco-Modus 
surge através de um parceiro de origem chine-
sa que precisava de matéria prima para as suas 
fábricas em terreno asiático. Nessa altura, os 
resíduos plásticos foram a opção escolhida para 
ultrapassar a falta de matérias primas no nosso 
país. “Os nossos olhos são os olhos dos nossos 
clientes”, dizia, numa outra conversa com a Re-
vista Pontos de Vista, o nosso entrevistado. Foi 
precisamente essa a filosofia desde o início. E foi 
como resposta a essa preocupação que a Eco-
-Modus se cercou de fornecedores que estavam 
preparados para aceitar este método de trabalho 
e o nível de exigência a ele associado. Ao longo de 
todo o processo, desde 2008, a Eco-Modus man-
tem uma constante preocupação com a qualidade 
dos plásticos enviados, realizando um controlo 
pormenorizado das cargas até às instalações do 
cliente final. Exigência, qualidade e confiança. 
São as três bases deste trabalho. “A Eco-Modus 
é mais uma empresa dos nossos clientes do que 
nossa. Eles quando vêm cá sentem-se em casa 
e acreditam na nossa palavra que, para nós, vale 
ouro”, descreveu o responsável. 

PRINCIPAIS MOMENTOS
Em 2006, a quebra de instituições de crédito dos 
Estados Unidos que concediam empréstimos 
hipotecários de alto risco, despoletou aquilo que 
ficou registado nos manuais de história como 
a Crise do Subprime. A Eco-Modus surgiu no 
centro deste cenário, num momento em que 
o negócio da reciclagem atravessava uma fase 
complicada. Com um modo de atuação que se 
fazia primar pela personalização e pela diferença, 
a EM trouxe algum suporte financeiro ao setor, 
permitindo a permanência de algumas empre-
sas no mercado. Stanislas Spitzer recordou esse 
momento: “quando lancei esta empresa, grande 
parte dos fornecedores portugueses estava com 
dificuldades na venda dos materiais. Não con-
seguiam escoá-los, não tinham clientes e a Eco-
-Modus chegou num período em que o mercado 

estava fragilizado. Começamos a penetrar no 
setor e, a partir daí, tem sido um crescimento 
muito grande e rápido”, partilhou. Mas entrar 
neste mercado não foi uma tarefa fácil. Com o 
apoio das pessoas certas, a Eco-Modus começou 
a fazer as primeiras exportações. Além de toda 
a parte prática, Stanislas Spitzer teve de ultra-
passar algumas barreiras inerentes à origem do 
seu próprio nome. “Tendo um nome estrangeiro, 
as pessoas não mostravam assim tanta confiança. 
Daí que tenha utilizado muito o nome Philippe, 
o meu segundo nome. Mas os meus clientes não 
tinham que saber dizer o meu nome ou lembra-
rem-se dele. Tinham sim, de reconhecer o nome 
Eco-Modus e saber que esta é uma empresa com 
credibilidade e que que tem como objetivo ajudá-
-lo a aumentar o seu volume de vendas”, realçou 
o nosso entrevistado.
Com a ajuda da irmã que desenvolveu toda a 
componente logística, Stanislas Spitzer ergueu 
a Eco-Modus e, hoje, com 15 colaboradores, di-
vididos entre Portugal e a sucursal em Xangai, 
as expetativas estão bastante altas. “Queremos 
ampliar a nossa imagem. Mais do que gesto-
res, queremos ser uma empresa que apoia o que 
existe atualmente no mercado. As plataformas 
atuais ainda não têm a última tecnologia devi-
do aos custos elevados. A Eco-Modus está, nesse 

sentido, a desenvolver um projeto”, avançou o 
responsável. Todavia, trata-se de um passo que 
não depende apenas de Stanislas Spitzer e da 
sua equipa. A famigerada burocracia portuguesa 
continua a ser um entrave ao desenvolvimento de 
grandes ideias de negócio.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Apesar de não ter levantado muito o véu uma vez 
que ainda está a aguardar autorizações estatais, 
Stanislas Spitzer avançou que a Eco-Modus está, 
neste momento, a desenvolver um novo projeto 
de importação e exportação. “Estamos a assistir 
a um retrocesso dos resíduos de matérias plás-
ticas. Temos, por isso, de encontrar rapidamente 
alternativas. Este projeto consiste numa platafor-
ma que vai permitir a outras entidades nacionais 
e estrangeiras fornecerem-se de qualquer tipo 
de plástico”, explicou. Pela vontade de Stanis-
las Spitzer, a plataforma já estaria disponível no 
mercado mas a empresa continua à espera de li-
cenças para avançar. 
Se a nível nacional, o trabalho tem sido de con-
solidação de uma imagem de confiança e de 
melhoria do setor, a nível internacional a Eco-
-Modus tem sabido tirar proveitos do fenómeno 
da globalização. Com a internet, o Mundo parece 
mais pequeno, os riscos continuam a ser muito 
bem ponderados mas uma coisa é certa: é preciso 
arriscar. Na América do Sul, a EM tem marcado 
presença no Brasil e na Colômbia, dois mercados 
que a EM conhece bem. Para um canto oposto 
do globo, a Eco-Modus concentrou-se no mer-
cado chinês, exigente e aberto a grandes desafios. 
Com seis colaboradores locais, que viajam por 
todo o país, esta sucursal faz todo o acompanha-
mento necessário junto dos clientes no sentido 
de verificarem a conformidade dos materiais. 
“Há um seguimento que hoje muitas empresas 
exportadoras não fazem. Mas nós verificamos 
cada contentor que sai. Cada um é carregado 
em qualquer uma das plataformas dos nossos 
fornecedores, é verificada a mercadoria antes do 

49

Principais dados históricos da empresa:
2008 – Criação da Eco-Modus;
2010 – Inauguração da empresa mãe em Por-
tugal, no Estoril;
- Juntamente com alguns parceiros, a empre-
sa inaugurou plataformas em Portugal, no 
norte de África e na China, onde é realizada a 
gestão dos resíduos, nomeadamente a coleta, 
triagem, embalagem, limpeza, armazenamen-
to e venda;
Junho de 2010 – Abertura da sucursal em Xan-
gai, na China.

“Quando lancei esta empresa, 
grande parte dos fornecedores 

portugueses estava com 
dificuldades na venda dos 

materiais. Não conseguiam escoá-
los, não tinham clientes e a Eco-
Modus chegou num período em 

que o mercado estava fragilizado. 
Começamos a penetrar no setor e, a 
partir daí, tem sido um crescimento 

muito grande e rápido”

Plataforma MSC



carregamento, durante e depois, até ao destino”, 
evidenciou o responsável. A China é um risco, 
sem dúvida. Mas, sabendo de antemão que qual-
quer mercado que tenha as suas portas abertas 
sabe receber qualquer empresa, desde que tenha 
profissionalismo e que trabalhe com seriedade, os 
riscos atrairão certamente bons resultados. “Gos-
to de tomar riscos mas são sempre muito bem 
calculados. A China é um deles. Muita gente não 
acredita neste mercado. Eu acredito muito”, de-
fendeu Stanislas Spitzer. 

“É UM PAÍS TÃO PEQUENO
MAS COM UMA DIVERSIDADE ENORME”

Já viveu e trabalhou em tantos países que se tor-
na complicado enumerar todos. Quando falamos 
nos laços familiares, fazemos uma verdadeira vol-
ta ao Mundo. De nacionalidade francesa, Stanis-
las Spitzer tem ainda raízes colombianas (mãe), 
húngaras/romenas (avô) e russa (avó). Podemos, 
assim, dizer, sem qualquer exagero, que Stanislas 
Spitzer é um cidadão do Mundo. Com oportu-
nidades para se estabelecer em qualquer parte do 
globo, porquê Portugal? “Este país tem tudo e a 
todos os níveis. Os portugueses são acolhedores. 
A gastronomia é fantástica. As praias são feno-
menais. É um país tão pequeno mas com uma 
diversidade enorme. Tenho a certeza que um país 
como a França que também tem as suas riquezas 
pode vir a ficar ciumenta do potencial que Portu-
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Serviço de pagamento a fornecedores
“No início do ano lançámos uma forma de 
pagamento que dá uma tripla garantia a qual-
quer fornecedor. Hoje em dia, a maioria dos 
comerciantes no plástico paga a pronto ou 
consoante alguns acordos comerciais esta-
belecidos. Por isso, pelo contacto que tenho 
tido, eles têm apreciado esta linha que lancei, 
a chamada confirming que permite dar a ga-
rantia por via bancária de que ele irá receber o 
dinheiro. Pode até pedir um adiantamento de 
acordo com a negociação que foi feita com o 
banco” – Stanislas Spitzer

gal tem. Nos vinhos, por exemplo. Portugal teve 
sempre um pé no estrangeiro e sempre teve reco-
nhecimento. Além de que, quando saímos de cá, 
todos falam bem do cidadão português. É, sem 
dúvida, uma pessoa trabalhadora, comunicativa, 
responsável e séria”, evidenciou um eterno apai-
xonado pelo nosso país. 
Mas, a nível ambiental, nem tudo é um mar de 
rosas. Apesar de alguns avanços nos comporta-
mentos ambientais dos portugueses, Stanislas 
Spitzer continua a apontar o dedo à falta de 
cuidado com a costa nacional. “Temos a costa 
mais linda do Mundo e continuamos a degradar 
as nossas praias. Eu recolho o lixo que os ou-
tros deixam. Os municípios deveriam começar a 
pensar numa penalização. Julgo que só assim as 
pessoas vão começar a ter mais atenção ao que 
fazem”, defendeu o responsável. 
Apesar de considerar que Portugal está muito 
avançado relativamente a outros congéneres eu-
ropeus nesta matéria, Stanislas Spitzer não dei-
xou de criticar a excessiva burocracia que ainda 
persiste. Pelos passos que têm que ser dados, 
pela quantidade de licenças que devem ser soli-
citadas, pelas informações que devem ser trans-
mitidas à APA, “enquanto a França ou Espanha 
já estão a carregar dez contentores, em Portugal 
para fazer exatamente o mesmo são necessárias 
pelo menos 48 horas”, explicou. Stanislas Spit-
zer defende, por isso, uma maior simplificação, 

para benefício de todos os agentes que atuam 
nesta extensa cadeia. Enquanto entidade que 
respeita as regras nacionais e internacionais 
relativas ao comércio de resíduos até ao mais 
ínfimo pormenor, a Eco-Modus acredita que, 
“devido a todo este grau de exigência, qualquer 
empresa que consiga vencer em Portugal, conse-
guirá ter sucesso em qualquer parte do Mundo”. 
A Eco-Modus é disso exemplo. “Esta empresa 
ganhou mais peso no mercado, mais confiança, 
os fornecedores estão satisfeitos e têm conse-
guido escoar mais materiais. A Eco-Modus é 
uma pequena empresa familiar mas com uma 
visão muito grande. Queremos dar o nosso con-
tributo na melhoria do circuito de cada material 
plástico”, concluiu Stanislas Spitzer.

“A Eco-Modus é mais uma empresa 
dos nossos clientes do que nossa. 
Eles quando vêm cá sentem-se em 
casa e acreditam na nossa palavra 
que, para nós, vale ouro”

Ecomodus Team: (da direita para a esquerda)  Alice Long, Liu Fiona, John Wong 
e Mis Chen Li, Diretora do escritório de representação Eco-Modus China
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