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CIN é exclusive supplier da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota 

CIN na reabilitação do Super Bock Arena 

CIN, a marca portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, foi a marca escolhida 

para as obras de reabilitação da renomeada Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no 

coração da cidade invicta. 

A maior empresa ibérica de tintas e vernizes é exclusive supplier do novo espaço, com o qual 

tem um contrato de 3 anos. Após cerca de 18 meses de obras de renovação, nas quais foram 

usados produtos CIN, o projecto reabre agora ao público. O aumento da sua capacidade para 8 

mil pessoas e a adequação acústica para todos os géneros de evento são alguns dos atributos 

deste renascido espaço.  

Numa localização privilegiada, nos Jardins do Palácio de Cristal, o pavilhão oferece uma 

experiência de 360 graus do Porto e coloca a cidade na rota dos grandes eventos culturais. O 
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evento inaugural da Super Bock Arena foi um concerto em dose dupla da banda 

portuense Ornatos Violeta, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.  

Com a participação activa da CIN na reabilitação deste edifício tão emblemático, a marca 

portuguesa reforça a importância que concede ao património edificado português. Experiente 

neste mercado há mais de um século, CIN tem sido a escolha óbvia em grandes obras de 

referência do nosso país, quer em desafios de recuperação urbana, quer em obras nas áreas de 

saúde, hotelaria e educação.  

Alinhada com os seus pilares de inovação e qualidade, a CIN continua a investir no 

desenvolvimento de produtos que respondem às necessidades de diferentes utilizadores, sendo 

por isso a marca predilecta em obras de referência por todo o país. 

 

Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na Península Ibérica. Apresenta um volume de negócios 
consolidado de 238 milhões de euros, em 2018, é o 16º maior fabricante europeu de tintas* e o 48º a nível mundial**. 

A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 
colaboradores em mais de 15 países, com presença directa em Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e 
México; e exportando para vários mercados da Europa Central, América Latina e África. 

 

Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 

 

* European Coatings Journal, Maio de 2019 

** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2019 
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