
► Francisco Mendes, com experiência 
comercial na área de embalagens, apro-
veitou o know-how da sua esposa, Rute 
Martins, para executar um projeto do Ins-
tituto de Emprego e Formação Profissio-
nal e dar um novo impulso à sua carreira, 
criando o seu próprio emprego. Acontece 
em 2004 e surge no mercado a Luaem-
bal, uma empresa que oferece qualidade, 
garantia, preço competitivo e rapidez de 
entrega. 
Por seu lado, Rute Martins, licenciada em 
Organização e Gestão de Empresas, tra-

balhou durante mais de dez anos como 
formadora na área financeira, empreen-
dedorismo e projetos de investimento em 
empresas de formação mais conceitua-
das a nível nacional.
“Ao fundarmos a Luaembal, onde a Rute 
sempre me apoiou na vertente de admi-
nistração financeira, criamos um segun-
do CAI, destinado à vertente de forma-
ção, como forma de aproveitar o conheci-
mento e experiência dela”, explica Fran-
cisco Mendes a inclusão de uma segun-
da área de negócio na Luaembal.
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Luaembal 
Sediada na Quinta do Anjo, em Palmela, a 
Luaembal é uma empresa que desenvolve 
a sua atividade na comercialização de em-
balagens e produtos similares, disponibili-
zando aos seus clientes soluções comple-
tas que visam assegurar a segurança, 
qualidade e eficiência no transporte, em-
balagem, armazenamento ou acondicio-
namento de bens. “Estamos no mercado 
há doze anos e fomos evoluindo, passo a 
passo, sem nos preocuparmos muito com 
o volume de faturação. Fomos sempre 
crescendo com uma base de ponderação. 

Estamos tranquilos no mercado”, resume 
Francisco Mendes a situação da Luaem-
bal no panorama nacional.

Projeto RLauTraining
“Em 2011 fui solicitada para dar forma-
ção a uma entidade angolana através da 
minha própria empresa, que na altura 
não existia. Sempre trabalhei para outras 
entidades, apesar do nome Rute Martins 
estar perfeitamente afirmado no merca-
do e ser uma referência. Contudo, vi-me 
na obrigação de ativar o plano B da 
Luaembal [o segundo CAI que a empresa 

RLauTraining e Luaembal são dois projetos que nasceram juntos, 
mas hoje percorrem cada um o seu caminho. Em comum têm duas 
palavras: crescimento e sucesso. É a partir da Quinta do Anjo, em 

Palmela, que Francisco Mendes, administrador da Luaembal define 
as coordenadas a percorrer. No mesmo espaço, Rute Martins, 
administradora da RLauTraining, faz chegar o seu know-how a 

diversas partes do mundo. O Empresas+ foi conhecer a história 
destes dois projetos.

Experiência, a base do 
reconhecimento internacional

Clientes RLauTraining
Em Portugal:
• CAT LC – Afretamentos e logística  
   Cargo, Unipessoal, Lda
• CAT LV
• AutoTrans Express, Lda

Em São Tomé e Príncipe:
• Banco Central
• SPAUT – Sociedade Gestora  
    Sistemas Pagamentos Automáticos
• ANP – Agência Nacional 
   do Petróleo
• Nigéria – São Tomé e Príncipe  
   Joint Development
• EMAE – Empresa de Água 
    e Eletricidade
• Direção Geral do Ambiente

Em Angola:
• Sonangol Logística
• SIIND – Sonangol Investimentos  
    Industriais

• Sonangol EP
• MsTelcom
• INAVIC – Instituto da Aviação Civil  
   (Ministério dos Transportes)
• Ministério da Economia
• ZEE – Sociedade de Desenvolvimento  
   da Zona Económica Especial
• FIL – Feira Internacional de Luanda
• ENI Angola
• Correios de Angola
• Clinica Girassol
• CapInvest
• Alper Oil
• Triambiente – Sistemas e Serviços
• Grupo Presta Comercial
• GRD Services, Lda
• FxProtek, Lda

Em Moçambique:
• FDA – Fundo de Desenvolvimento  
    Agrário
• Tribunal Administrativo de Moçambique
• Ministério da Agricultura

“ESTAMOS NO MERCADO HÁ DOZE ANOS E 
FOMOS EVOLUINDO, PASSO A PASSO, SEM 
NOS PREOCUPARMOS MUITO COM O VOLUME 
DE FATURAÇÃO. FOMOS SEMPRE CRESCENDO 
COM UMA BASE DE PONDERAÇÃO. ESTAMOS 
TRANQUILOS NO MERCADO”

Francisco Mendes e Rute Martins
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ativou] para poder prestar esta forma-
ção”, explica Rute Martins o processo de 
criação da RLauTraining, que em 2015 
decide separar-se juridicamente da 
Luaembal e começar a traçar o seu cami-
nho de forma isolada. 
A formadora, conta ainda o facto curioso 
que originou a transformação na vida da 
empresária. “Um formando meu de há 
vários anos, que é diretor da Sonangol 

Investimentos Industriais, conhecia-me, 
sabia a experiência que eu tinha e desco-
briu que a Luaembal tinha um segundo 
CAI. Mostrei o meu interesse num memo-
rando de entendimento sem ligação jurí-
dica. Pensei que iam enviar os financei-
ros para ter formação em Portugal, facto 
que se comprovou, mas além disso, en-
viaram secretárias, diretoras de marke-
ting e operadores. Conclusão, eu não po-

dia dar formação a estas pessoas. Moral 
da história, no primeiro ano de existência 
tive de contratar 30 formadores”.
Hoje as duas empresas estão perfeita-
mente solidificadas, mas com faturação 
independente, fazendo ao casal ter uma 
real perceção da evolução e da capacida-
de de cada uma das empresas. 

Formação 
A RLautraining oferece, acima de tudo, 
know-how especializado e experiente nas 
diversas áreas de organização e gestão 
das empresas, prestada sob a forma de 
formação, consultoria, projetos de investi-
mento e contabilidade. Com formação à 
medida, a empresa adapta os seus cursos 
e conteúdos programáticos à realidade e 
necessidade de cada cliente. “Para além 
disso, criámos uma ferramenta informáti-
ca de gestão, que monitoriza, compara e 
avalia vários indicadores de performance 
empresarial. É um apoio muito bom que 
prestamos às empresas, para além dos 
projetos de investimento que desenvolve-
mos. Apesar de termos uma estrutura re-
duzida, a equipa tem experiência e conhe-

cimento das principais ferramentas de 
apoio financeiro ao negócio, permitindo 
identificar e trabalhar os projetos mais 
adaptados a cada objetivo”, refere Rute 
Martins. Para completar a sua atividade, a 
RLautraining oferece ainda um leque de 
serviços de contabilidade.

Atuação internacional 
A RLauTraining tem uma importante ex-
periência de atuação ao nível do merca-
do de Angola, Moçambique e S. Tomé e 
Príncipe, onde tem implementado diver-
sos projetos de formação em conceitua-
das organizações, nas mais diversas 
áreas. “No mercado angolano trabalhei 
bastante com o grupo Sonangol, mas nos 
últimos tempos tenho alargado a minha 
carteira de clientes. Moçambique tam-
bém tem sido um mercado importante, 
mas neste momento devido à situação 
política de instabilidade existe dificulda-
de de envio das divisas. Poderá avançar 
um projeto com o ITEL, equivalente ao 
IEFP em Portugal, que me irá obrigar a ir 
a Moçambique com frequência”, revela 
Rute Martins.


