A Carlos Ferreira da Silva & Filhos, Lda. (também conhecida e reconhecida no mercado
como Antiga Casa Pompeu) é uma empresa criada há mais de 100 anos no coração da
zona histórica de Vila Nova de Gaia e que, até aos nossos dias, e apesar do enorme
crescimento a que esteve votada, nomeadamente nos últimos 10 anos, mantém o seu
cariz de empresa familiar contando, neste momento, com a 3.ª geração da família
Ferreira da Silva ainda que, simultaneamente apresente uma gestão inteiramente
profissionalizada.
Aquando da sua fundação, em 1905, as ideias de reciclagem e reaproveitamento não
eram de todo aquilo que são hoje, nem gozavam da importância com que hoje contam.
Com efeito, no início da sua atividade, a CFS não era mais que o um "farrapeiro" que
pagava pelos papeis e cartões que lhes eram entregues, na grande maioria das vezes por
particulares, para posteriormente entregar essa mercadoria, como matéria-prima para
as muitas fábricas de papel e cartão que então prosperavam na zona de Santa Maria de
Lamas, Rio Meão e S. Paio de Oleiros.
Com o crescimento inerente ao sucesso do negócio, e já nas mãos da 2.ª geração da
família, a CFS foi diversificando o seu negócio, alargando a atividade à recolha e
tratamento de outros materiais, nomeadamente vidro, plásticos e sucata.
Em 2004 a CFS adquire uma nova unidade na zona industrial de Albergaria-a-Velha que
até hoje serve de centro geográfico logístico/de transferência da empresa.
Nos finais de 2008 a espanhola SAICA entra no capital social da empresa.
À empresa chegam diariamente (quer recolhidos pela frota da CFS, quer entregues
diretamente pelo produtor, mais de 110 toneladas de resíduos, sejam eles papel, cartão,
vidro, sucata, madeira, paletes ou os mais diversos tipos de plásticos.
O fundamento do trabalho da empresa é a triagem.
Todos os materiais chegam à empresa misturados, sendo ainda hoje a triagem um
processo estritamente manual. Uma vez triado, nas suas mais diversas qualidades, os
materiais são enfardados, acondicionados e assim vendidos.
Vocacionada para a gestão ambiental e recheada de profissionais experientes e
qualificados e a empresa disponibiliza a todos os seus parceiros soluções integradas para
os seus resíduos valorizando-os em função da sua qualidade. A aposta da CFS é assim
tornar-se no parceiro único dos seus fornecedores de resíduos/clientes de serviços.
A reciclagem é para a CFS uma longa história de sucesso.
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