
 

 

 

A “Molbar®” iniciou a sua actividade no ano de 1977, em Candal – Vila Nova de Gaia, prestando 

serviços de injecção de plásticos.  

Em 1978, dada a falta no mercado de material eléctrico, criou-se a empresa “Dofil®” cujo 

objectivo era a produção desse tipo de material, assim passou a utilizar 2 pólos Fabris.  

Entretanto, a “Dofil®” atingiu um volume de negócios de tal forma significativo que se obrigou 

a adquirir Novas Instalações na Zona Industrial da Mina – Canelas (V.N.G.) onde pudessem 

laborar as duas empresas, para se conjugar um esforço de cooperação e de satisfação do cliente.  

Com esta aproximação de recursos, a “Dofil®” passou a usufruir de uma vantagem tecnológica 

e logística que lhe permitiu melhorar a concepção através da intervenção directa em todos os 

processos de elaboração dos seus produtos, para isso, adquiriu equipamento e contratou 

pessoal especializado, enquanto que a “Molbar®” passava a ser responsável pela engenharia de 

moldes e ferramentas, bem como do fabrico das peças em plástico, cujas eram fornecidas á 

“Dofil®” para montagem final e comercialização.  

Na década de 90, resultante de uma imposição do mercado Nacional assim como da expansão 

para mercados estrangeiros e de forma a suprir a demanda destes, a empresa necessitou de 

aumentar a área de produção assim como o seu número de funcionários, incrementando uma 

nova gama de produtos disponíveis em catálogo para a indústria (fichas e tomadas industriais).  

A fusão das empresas “Dofil®” e “Molbar®” deu-se em 2001. Dado á entrada de materiais 

provenientes dos mercados emergentes, e tendo em vista os novos desafios de competitividade 

alterou-se o tipo de negócio, fabricando e comercializando peças de qualidade superior com a 

marca Dofil, e comercializando produtos importados desses mercados com a marca Molbar, com 

este procedimento, fez-se distinção de produtos, garantindo assim e também a seriedade a que 

o mercado tem direito.  

Em 2008, a “Dofil®”, continuou a apostar no desenvolvimento e qualidade de novos produtos, 

investindo num processo de Certificação de Qualidade aderindo a novas iniciativas como o 

Programa “Compre o que é nosso” salvaguardando a qualidade dos produtos Nacionais e 

sempre com o objectivo de responder de forma eficaz e eficiente às expectativas e necessidades 

dos seus Clientes, continuando a ter em vista o progresso continua a investir em maquinaria e 

automação modernas, que garantem o cumprimento e normas de segurança eléctricas 

Europeias. 

Acompanhando a constante mutação do mercado, em 2013 a “Molbar®” retirou-se da 

importação de material de mercados emergentes devido a grande oferta e de pouca qualidade 

presente no mercado nacional e retornou a sua génese.  

Em 2018 a “Dofil®” continua a apostar no desenvolvimento e fabrico de material elétrico a nível 

nacional, desenvolvendo produtos de qualidade, inovadores e apostando nas novas tecnologias 

que satisfaçam as mais criteriosas exigências e expectativas dos nossos clientes.  


