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CRIAMOS INDÚSTRIA

Criamos indústria… logo criamos futuro

H

Há mais de três décadas que as empresas integradas ao Grupo Navec avançam sempre com o olhar
à frente, criando indústria e agregando valor a todos os projetos nos quais participam. Sua trajetoria
de superação de desafios culminou na consolidação como um dos líderes no mercado de prestação
de serviços para a indústria na Península Ibérica.
Nossas empresas, com suas respectivas equipes
de profissionais, posicionadas estrategicamente
em Espanha e Portugal, somam as suas sinergias
para que a oferta de serviços aos nossos clientes
seja a mais completa e eficaz em todos os setores
de nossa atuação.
Congratulamo-nos hoje por constituir em uma solução segura e confiavel no setor de prestação de
serviços para a indústria, assim como, pelo esforço
investido durante todos estes anos, no motivando
a continuarmos a crescer e a traçar novas metas e
objetivos além das nossas fronteiras. Por sabermos
que nos encontramos num cenário global, cada vez
mais competitivo, queremos e devemos consolidar
nossa presença. Pela nossa solidez, trabalho, experiência e conhecimentos, especialização, flexibilidade
nos capacitam a gerenciar de forma ótima a todos
os desafios que exijam a nossa pronta resposta.
Este objetivo compromete-nos inevitavelmente a
continuar a inovar e a apostar nas mais recentes
tecnologias aplicadas ao nosso segmento de atuação possibilitando ampla gama de soluções em engenharia, fabricação, montagem industrial, manutenção e engenharia aplicada à manutenção. Este
comprometimento nos agrega melhor capacidade
e valor ao nosso trabalho. Pois inovação é, simplesmente, a nossa vocação e o pilar fundamental
da nossa estratégia como Grupo.

No Grupo Navec estamos igualmente comprometidos com o desenvolvimento sustentável e respeito pelo meio ambiente, tornando-os perfeitamente
compatíveis com o nosso crescimento empresarial.
Por esse motivo, cumprimos rigorosamente as normas internacionais de segurança e qualidade, as
quais se evidenciam pelas certificações correspondentes. Além disso, na prática diária esforçamonos por desenvolver a nossa atividade minimizando
os riscos de acidentes de trabalho, assim como, a
produção de resíduos em nossos processos, utilizando de maneira sustentável os recursos envolvidos em nossos processos. São premissas indispensáveis e coerentes com a indústria do futuro.
Um dos patrimônios mais importantes do grupo
são as pessoas que o integram. Desde engenheiros e técnicos especializados até oficiais ou administrativos, todos constituem o maior patrimônio do
Grupo Navec. Pessoas que com o seu valioso desempenho profissional, nos ajudam a crescer e nos
motivam a trilharmos novos caminhos e, juntos, alcançarmos novos objetivos. Assim, consolidamos
a cultura do trabalho em equipe nos tornando mais
fortes e mais autênticos.
A eles agradecemos todo o esforço e dedicação,
assim como, aos nossos clientes e acionistas pela
confiança que depositam em nós. Graças a todos
alcançamos bons resultados e excelentes perspectivas de futuro aguardam o Grupo Navec.
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A NAVEC é um Grupo Empresarial que presta a mais ampla e eficaz gama
de serviços para a indústria, a partir da integração de empresas consolidadas que operam nos setores industriais petroquímico, energético, cimenteiro, alimenticio, etc., implantadas estrategicamente para construir o futuro
com o melhor de 30 anos de experiência.

Somos técnicos

Datas Marco

1977

1984

1991

2004

Criação da Tradehi

Criação da
Comomín

Criação da
Gematec

1990

1996

Certificação
de Segurança
OHSAS 18001

Criação da
Europea e EMICAT

Certificação de
Qualidade ISO 9001

1979

Criação da Cotinsa

Certificação
Ambiental ISO 14001

de soluções industriais
Convertemos em soluções os desafios dos nossos clientes com as nossas
capacidades de gestão em engenharia, fabricação, montagem e manutenção no âmbito industrial, agregando valor ao processo. E o fazemos com
equipes especializadas, capazes de gerir recursos e superar as expectativas dos nossos clientes.

2005

Junho de 2006

Criação do
Grupo Navec com
a aquisição da
Cotinsa e Gematec

Criação da Cotinavec Aquisição da Europea
em Sines (Portugal)
e da EMICAT

Setembro de 2006

Dezembro de 2006

Julho de 2008

2010

Aquisição da
Tradehi

Aquisição da
Comomin

Fusão das
companhias do
Grupo
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Visão
Constituir um grupo empresarial de serviços aplicados ao setor industrial, com
uma decidida vocação internacional e caracterizado pelo compromisso com os
seus clientes, colaboradores e acionistas.
Contribuindo desta forma para a competitividade dos setores industriais estratégicos para os
quais desenvolvemos a nossa atividades.

Missão
Proporcionar valor agregado à prestação de serviços industriais nos âmbitos da
engenharia, fabricação, montagem e manutenção, mediante uma oferta global
cujos fatores de diferenciação são a inovação, a especialização e a flexibilidade.
Baseamos a nossa atuação numa estratégia de Grupo sólido e de grande potencial, otimizando
os recursos e as sinergias das equipes que o compõem.

Valores
Compromisso
Estamos comprometidos com os nossos clientes em trabalhar com o objetivo de
superar os obstaculos que se apresentam dia a dia, em conjunto com os nossos
colaboradores ao criar as melhores condições possíveis para o seu desenvolvimento profissional e em conjunto com os nossos acionistas ao potencializar o
valor da empresa com base na melhoria dos resultados.

Perseverança
Atuamos com a maior determinação, sem desfalecer na busca da melhor solução
para os nossos clientes.

Qualidade
Procuramos que a soma das qualidades técnica e humana determinem todos os
nossos atos e decisões.

Rentabilidade
Temos sempre em conta que a nossa atividade deve ser rentável para a empresa,
porque constitui a única forma para um crescimento sustentável garantindo ao
cliente a base de uma relação duradoura.

Segurança
Atuamos e implementamos os meios necessários para garantir a segurança das
pessoas e das instalações e preservar o meio ambiente.
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ÁREAS DE NEGÓCIO

Montagem
Engenharia e Fabricação

A Navec desenvolve todos os tipos de projetos destinados a dar solução às mais diversas necessidades dos
principais setores da atividade industrial, no âmbito do
manuseio e armazenamento de sólidos e em caldeiraria,
na realização de estruturas metálicas, pontes, etc. No
setor da construção, a completa especialização das diferentes equipes da Navec permite-nos oferecer a concepção, a fabricação e a montagem dos equipamentos,
conformando assim um serviço integral. Em todos os
nossos projetos, damos prioridade tanto aos níveis de
qualidade requeridos como atendimento aos prazos
previstos e à avaliação e gestão dos custos.

Na área da montagem industrial, a Navec adapta as suas
capacidades de construção de sistemas de tubulações,
estruturas metálicas, fabricações modulares, etc. às necessidades e requisitos do cliente, tanto em termos da
execução como de fabricação própria. A nossa organização permite-nos desenvolver projetos com a máxima autonomia de funcionamento, sem que os nossos padrões
de qualidade, segurança ou prazo sejam afetados.

PRINCIPAIS SETORES DE ATIVIDADE
Químico

Petroquímico

Energia

Produção de Gases

Tratamento de Águas

Terminais Portuários

Cimenteiro

Engenharia Aplicada
Manutenção

Na Navec, concebemos a manutenção industrial como
um sistema complexo de gestão otimizada de recursos
técnicos e meios de organização. O nosso conceito tem
como objetivo corrigir, prevenir e prever as avarias, garantir
a disponibilidade, confiabilidade e utilização eficiente das
instalações e minimizar os custos. E tudo isto sem perder
de vista, em momento algum, o cumprimento de critérios
de segurança, qualidade e compatibilidade ambiental.

Automobilistico

Siderurgia

Mineração

Setor Público

Contamos com equipes especializadas na resolução de
casos singulares na área da manutenção industrial. A investigação e a inovação neste âmbito constituem uma
premissa para os profissionais da Navec, sempre em
busca das melhores e modernas soluções para manter
ativos e nas melhores condições de segurança e eficácia,
os equipamentos e as instalações dos nossos clientes.

Ferroviário

Indústria Alimentícia

Lazer

Naval
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Engenharia e
Fabricação

Engenharia e Fabricação

Equipamentos
• Fabricante de aparelhos de
pressão segundo a norma
DEP 97/23
• Instalador e reparador de
aparelhos de pressão em
todas as ITC segundo a RAP
• Selos ASME “U” e “U2”
• Reatores de Inoxidável
• Trocadores de Calor
• Torres de Destilação
• Condensadores de Vapor

Sistemas de transporte
e armazenamento
• Projetos “Turnkey”
• Centrais de Trituração
• Transportadores de Correia
• Sistemas de Recuperação
de Combustíveis
Alternativos
• Terminais de carga
• Elevadores de Caneca e
Sistemas de Transportador
Áereo de Minerios
• Moega (Funis) Ecologicos

Caldeiraria pesada
• Construções de Estruturas
Metálicas
• Pontes
• Passarelas
• Moldes

Tanques
• Tanques de Armazenamento
• Tanques Criogenicos

Sistemas modulares de
tubalações, skids
Unidades modulares
totalmente funcionais de
fábrica, transportáveis
e exportáveis para todo
o mundo, incluindo:
• Fornecimento de materiais.
• Fabricação e montagem
mecânica de tubalações e
equipamentos (Sello CE)
• Eletricidade e
instrumentação
• Isolamento
• Pintura

Analisadores
• Projetos “Turnkey”
• Engenharia: estudo de
aplicações, calculo, projeto
básico e de detalhe.
• Fabricação de sistemas
completos em cabinas,
integração de sistemas e
ensaios em oficina
• Montagem: instalação e
supervisão dos sistemas,
colocação em serviço e
assistência técnica
• Manutenção preventiva e
correctiva
• Controle “online” de
parâmetros de qualidade do
processo produtivo
• Acompanhamento de
indicadores de rendimento
de instalações e processos
• Detecção e medição de
emissões atmosféricas e de
fluídos

Centrais de massa
Estruturas
• Engenharia: Projeto e
Cálculo
• Fornecimento e fabricação
• Sistemas de protecção:
pintura, galvanização, etc.
• Montagem

• Projetos “Turnkey”

Barreiras de segurança
para estradas e autoestradas
• Sinalização
• Balizamento de estradas e
auto-estradas
• Fechamentos metálicos
• Proteção de taludes
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Engenharia e Fabricação

Projetos relevantes

Obra: C
 entral térmica, sistema de manuseio de pedra calcária.
Potência: 330 MW
Cliente: Cobra plantas industriales
Localização: Mejillones. Chile
Escopo:
• Layout geral
• Engenharia, projeto e cálculo mecânico dos equipamentos
• Engenharia, projeto e cálculos estruturais
• Fabricação de equipamentos e estruturas
• Supervisão da montagem mecânica e estrutural
• Engenharia elétrica e de controle
• Supervisão de montagem elétrica
• Colocação em funcionamento

Obra: P
 alácio de Congressos de Oviedo.
Incluindo edifícios de Escritórios e Hotel
Cliente: Fiaga Arquiteto: Santiago Calatrava
Localização: Oviedo. Espanha
Escopo:
Volume da obra:
• Engenharia de fabricação e montagem • Peso total da estrutura metálica:
• Montagem
32 000 t
• Pintura
• Horas de fabricação e montagem
• Projeto e cálculo do mecanismo de
dispendido na estrutura de aço:
accionamento da coberta móvel
2 125 000
• Cálculo das ações que produzem
• Capacidade máxima das gruas
o movimento da coberta móvel na
utilizadas: 10 200 t
estrutura fixa
• Testes de movimentação da coberta
móvel

Nós conquistamos a confiança das seguintes empresas
Abener
ACS
Airoil

Arcelor
Asturiana de Zinc
Buhler

Cementos Portland Valderrivas
Cementos Tudela Veguín
Cementval

Cemex
Cobra
Empresa Nacional de Fertilizantes

Empresa Nacional de Uranio
FD Dupont
Ferrovial

Obra: Cintas exteriores dos túneis de Pajares del AVE. Lado das Astúrias
Cliente: UTE Pajares III. (Ferrovial, Sacyr Vallehermoso)
Localização: Telledo (Asturias)

Obra: Central de cimento El Alto
Cliente: Cementos Portland Valderrivas
Localização: Morata de Tajuña (Madrid)

Volume da obra:
Escopo:
• Implantação geral
• A instalação é composta por oito
• Engenharia, projeto e calculo
tapetes descarregando cada uma na
mecânico dos tapetes transportadores seguinte.
• Prazo de execução: 18 meses
• Engenharia, projeto e cálculos
estruturais
• Fabricação de equipamentos e
estruturas
• Montagem mecânica e estrutural
• Engenharia elétrica e de controle
• Montagem elétrica
• Colocação em funcionamento
• Selo CE

Âmbito:
• Engenharia, cálculo, fornecimento,
fabricação e montagem de central de
cimento

Fluor
Holcim
Ibersa

J. G. C. Engineering Corporation
Kaneka
Kinetics Technogy International

Kvaener Paladon
Linde
Paul Wurth

Repsol
Sacyr

Volume da obra:
A instalação na forma de várias
unidades:
• Nave de armazenamento de materiais
inertes de 600 m2
• Instalação de secagem de areia para 80 t/h
• Torre de massa de 18 x 18 x 45 metros
com as características descritas
anteriormente
• Instalação de ensacamento para 80 t/h
• Nave de ensacamento e produto acabado
de 1 800 m2
• Prazo de execução: 12 meses

Targor
Técnicas Reunidas

13

Montagem

Montagem

Montagem e instalação de sistemas mecânicos de
tubagens
• Atividades
– Pré-fabricação, montagem e ensaio de tubulação
– Fabricação e montagem de estruturas e suportes
– Montagem de equipamentos
– Atividades complementares: pintura, isolamento, E&I, etc.
• Sistemas de gestão integrada
• Tipos de contratos: PU, PA, LLM

Tubalação em linha
• Pipe racks aéreos
• Oleodutos e gasodutos de distribuição
• Atividades complementares:
– Obra civil
– Revestimentos
– Telecomunicações

Administração integrada de projetos de montagem
mecânica
• Planificação conjunta com o cliente
• Coordenação de recursos técnicos e humanos
• Gestão de compras
• Apoios ao comissionamento e colocação em funcionamento

Escritório técnico especializado na gestão e nos
processos de controle de projetos industriais
Softwares próprios de gestão de projetos,
produção de fabricação e montagens de unidades
industriais
Gestão de Subcontratados multidisciplinares (obra
civil, pinturas, isolamento, etc.)
Instalação e reparação de redes contra incêndios
Obra civil industrial
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Montagem

Projetos relevantes

Obra: Central de biodiesel de 100 000 TM/ano (chave na mão)
Cliente: Bioarag Cliente final: Bioarag
Localização: Altorricón (Huesca)
Duração: 13 meses
Valor da obra: 11 000 000 E
Horas-homem: 120 000
Magnitudes:
• 26 000 m3 de movimento de terras
• 2 300 m2 de edifício pré-fabricado
• 451 TM de tanques de armazenamento
• 70 TM de tubulações
• 19 000 ml de cabo de E&I

Obra: M
 ontagem mecânica de unidades hidrodessulfatadoras para

ampliação da refinaria

Cliente: Técnicas Reunidas
Localização: Cartagena

Cliente final: Repsol

Duração: 16 meses
Valor da obra: 25 000 000 E
Horas-homem: 400 000
Magnitudes:
• 1 200 TM de tubulações
• 3 750 TM de equipamentos
• 60 TM de suportes

Nós conquistamos a confiança das seguintes empresas
Acciona
Air Products
Basf

Bassel
Bayer
Bp-Oil

Celanese
Cepsa
Dow Chemical

Dragados
Enagas
Endesa

Entrepose
Fluor
Galp

Obra: M
 ontagem mecânica de off-sites hydrocracker e unidade

desbutanizadora

Cliente: Técnicas Reunidas Cliente final: Galp
Localização: Sines (Portugal)

Duração: 18 meses
Valor da obra: 8 500 000 E
Horas-homem: 200 000

Duração: 15 meses
Valor da obra: 60 000 000 E
Horas-homem: 1 000 000

Magnitudes:
• 4 000 TM de tubalações
• 19 000 m3 de isolamento
• 38 000 ml de soldas

Magnitudes:
• 6 000 TM de tubulações
• 4 000 TM de equipamentos
• 300 TM de suportes

Port Aventura Park
Praxair
Repsol YPF

Obra: Montagem mecânica do tanque de GNL de 150 000 m3
Cliente: Acciona-Entrepose Cliente final: Enagas
Localização: Huelva

Shell
Sulzer
Technip

Técnicas Reunidas
Terquimsa
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Manutenção

Manutenção

Manutenção industrial
• Tipo de contrato:
– Orçamento com bonificações e penalizações
– Por preços unitários
– Por administração
• Atividades especiais:
– Equipamentos estáticos e dinâmicos
– Análises de vibrações
• Modalidades:
– Preventiva
– Preditiva
– Corretiva

Grandes paradas para manutenção
• Grandes reparos e modificações
• Limpezas de equipamentos: Trocadores, Ar Condicionado, etc.
• Colunas de destilação: pratos
• “Tie-ins e revampings”
• Revisão, reparação e selagem de válvulas
• Equipamentos rotativos: vibrações e alinhamento

Ajustagem e Usinagem
• Torno convencional
• Torno paralelo
• Fresadora universal
• Máquina de oxicorte automática
• Calandra de chapa

Serviços especiais
• Projeto, cálculo e modificações de pinhões e redutores
• Balanceamentos dinâmicos
• Fabricação de todos os tipos de peças de substituição

Tratamentos térmicos
• Equipamentos próprios de tratamentos térmicos por resistência
• Tratamentos térmicos até 1 150 ºC

Atividades
• Reparação por soldagem de todos os tipos de aços e ligas
metálicas
• Alivio de Tensões em reparos
• Desobstrução de linhas

Corte com água sob pressão
• Materiais metálicos com espessura < 150 mm
• Pedra
• Materiais refratários
• Concreto

Limpezas industriais
Extração e limpeza robotizada de permutadores
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Manutenção

Projetos relevantes

Contrato de manutenção Repsol Química

Parada da Cepsa-Petresa

• Contratos de equipamentos Dinâmicos Centrais PP3 / PAD / BN I / BN II

Duração: 1 mês
Colaboradores: 312
Total horas-homem: 47 621
Horas empregues em formação: 44

• Contrato de Equipamentos Estáticos de Centrais SMOP / Glicóis / TAR / COG 2 /
Polióis / Osmose
• Contrato de análises de vibrações em todo o complexo da Repsol Química
• Media de 80 trabalhadores/mês com volume anual de 160 000 horas ano

Nós conquistamos a confiança das seguintes empresas
Aïgues de Reus
Basf
Bayer

Carburos Messer
Carburos Metálicos
Dow Chemical

Fremap
GMF COMSA
Grecat

Iberdrola
Isopan
Katoen Natie

Kelloggs
PortAventura Park
Repsol YPF

Contrato de manutenção mecânica de todas as atrações do Port Aventura

Tarragona Port Services (TPS)
Contrato de manutenção e operação de parque de carbono

Média de colaboradores /mês: 80
Volume anual: 100 000 horas-homem

Colaboradores: 15
Total horas-homem ano: 40 000

Rolls Royce
Sirusa
Taim Wesser

Tarragona Port Services - TPS
Theo Atlantis
Travipos
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Engenharia Aplicada

Engenharia Aplicada

Auditorias de manutenção
Planos de manutenção preventiva
Novas tecnologias em manutenção preditiva
Revestimentos com polímeros e compostos
• Posibilidad de mecanizar una vez aplicado
• Resistencia excepcional a la erosión y corrosión
• Gran durabilidad, adherencia y flexibilidad
• Primera opción para reparaciones mecánicas rápidas
• Reparación de tuberías en servicio de acuerdo a ASME

Controlo de emissões atmosféricas (COV)
Segundo a política IPPC:
• Suporte técnico
• Concepção da base de dados
• Identificação de equipamentos em planta
• Inventário de focos de emissão
• Quantificação da perda
• Redução da emissão
• Equipamentos de medição com a mais avançada tecnologia
• Pessoal especializado em emissões atmosféricas
• Protocolos EPA

Reparação e selagem de válvulas de segurança
• Verificação de disparo
• Reparação de componentes internos
• Verificação e limpeza de todos os componentes
• Lapeagem do obturador e bocal
• Montagem, ajuste e regulação
• Calibragem em banco de ensaios homologado
• Elaboração de relatório
• Calibragem final e certificado por entidade autorizada

Enxertos em linhas em serviço
• Hot-Tap: máquina pneumática até 14” e 340 bares
• Congelamento

Vedação de fugas de linhas e instalações em
serviço
• Desenho e fabricação de utilitários, abraçadeiras e caixas
segundo o código ASME VIII divisão I
• Pessoal especializado na execução do trabalho
• Vedações certificadas e homologadas
• Equipamentos para o desenvolvimento da atividade
• Condições de operação com pressões de até 250 kg/cm2
e temperaturas de –180º até 950º
• Estoque de peças para acessórios e bridas standard

Programas de economia de energia
• Revestimentos nanocerâmicos

Recuperação de equipamentos por biodegradação
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Engenharia Aplicada

Projetos relevantes

Obra: Cais marítimo
Cliente: Dynasol Elastómeros

Obra: Revestimento nanocerâmico em bombas centrífugas
Cliente: Enagas

Duração: 24 meses

Descrição: 50 bombas de aspiração e impulsão de diferentes tamanhos e
potências para água do mar. Revestimento interior e exterior de chassis e rotor.
Melhora o rendimento em cerca de 4,5% e a eficiência energética em 10%

Descrição: reforço estrutural e revestimento superficial nanocerâmico para
conferir proteção num ambiente marinho altamente corrosivo. Aplicação sobre
uma linha em serviço de 1 800 metros, altamente degradada, com perdas de
espessura significativas.

Duração: 10 meses
• 4 000 horas-homem

• Primeira aplicação deste tipo a nível mundial
• 30 000 horas-homem

Nós conquistamos a confiança das seguintes empresas
Aiscondel
Alcoa
Basf

Carburos Metálicos
Cementos La Unión
Cementos Tudela Veguín

Central Nuclear Vandellós
CEPSA
CLH

Dow Chemical
Dynasol
Enagas

Endesa
E.ON
Ercros

Obra: Controlo de emissões atmosféricas
Cliente: Dow Chemical

Obra: Central hidroeléctrica Dilar
Cliente: Endesa

Descrição: programa LDAR para o controle de VOC em central para mais de
120 000 focos de emissão

Descrição: reforço estrutural de um conduto forçado com um diâmetro
de 800 mm. Perfurada. A tubulação fornece água a uma central hidroeléctrica
e corre dentro de um parque natural com elevadas restrições ambientais

Duração: 24 meses para a implantação do programa.
• 6 800 horas-homem

Galp
Gas Natural
Iberdrola

Repsol YPF
Sekisui
Sonatrach

Duração: 200 horas-homem

Vincci Hoteles
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A evolução positiva dos resultados económicos do
grupo constitui uma base sólida de apoio para a nossa estratégia de crescimento.

Evolução do Faturamento
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DADOS
ECONÔMICOS

Na Navec, apostamos numa ampliação da nossa base de clientes
e na abertura e extrapolação do nosso know-how, potencializando a nossa presença em novos setores de atividade. Esta estratégia, baseada numa filosofia de soma e nunca subtrai, permitiu-nos
ampliar o nosso campo de atuação e equilibrar o nosso portfolio
setorial, reduzindo, por exemplo, o peso do setor petroquímico de
cerca de 80% em 2007 para os 53% atual.

Distribuição do faturamento por unidades
de negócio 2009
11%

11%
Engenharia e Fabricação
Montagem
Manutenção
Engenharia Aplicada

31%

47%

Distribuição do faturamento por setores 2009
21%
Petroquímico
Energia
Indústria geral

6%

Construção
Outros

10%
53%
10%

INSTALAÇÕES PRÓPRIAS
A Navec conta com instalações situadas estrategicamente na Península Ibérica, com acesso aos melhores portos marítimos, que nos permitem oferecer um serviço integral e global aos nossos clientes.

No total, dispomos de 30 000 m2 de oficinas, 3 000 m2 de
escritórios e 47 000 m2 de instalações de campo
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Correias
Transportadoras

Construção de 2
Reatores

Equipamentos para
Cubagem

Construção de um
forno a gás

Construção de
3 equipamentos
desgaseficadores e 2
separadores

FRANÇA

BÉLGICA

ALEMANHA

ROMÉNIA

QATAR

DIMENSÃO
INTERNACIONAL

PANAMÁ

CHILE

MARROCOS

ARGÉLIA

LÍBIA

Central de produção
de argamassa
“Turnkey”

Montagem e
equipamentos em
central térmica

Equipamentos
para uma central
termosolar

Equipamentos
para uma central
termosolar

Estruturas de estação
de bombeamento

Navec Brasil

Navec Portugal
(Cotinavec)

Navec Espanha

Construção de
“molecular seal”,
“ground flare” e
“flare stack”

INDIA

No âmbito da nossa estratégia
de expansão internacional,
colaboramos com outras
empresas na procura de
sinergias conjuntas, baseadas
nos seguintes critérios:
• Transferência de know-how
• Acordos estratégicos
• Incorporação de elementos
qualificados na gestão de
projetos
• Melhoria de custos por
otimização de processos
• Incorporação de massa crítica
• Acompanhamento dos nossos
clientes internacionais

O objetivo da Navec, através da colaboração com empresas de outros países que
operam no nosso sector e se orientam pelos nossos mesmos princípios de excelência, é o de concretizar a nossa implantação em novos mercados geográficos onde
a nossa incorporação e vocação nos permitirão continuar CRIANDO INDÚSTRIA
com rigor, profissionalismo e criatividade,
oferecendo um serviço integral e global.

CHINA
Equipamentos para
SPC Etileno
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RECURSOS HUMANOS

O Grupo Navec oferece a oportunidade de trabalhar numa Companhia que aposta na formação e no desenvolvimento contínuo dos
seus colaboradores num ambiente pluridisciplinar.
A base de nosso êxito reside em pessoas qualificadas e motivadas,
cujo trabalho lhes permite incrementar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Finalmente, o que perseguimos é criar orgulho
entre os nossos colaboradores por pertencerem à empresa, assim
como atrair novos talentos para o nosso Grupo.

Formação e desenvolvimento
No Grupo Navec, as pessoas encontram-se no centro
do nosso modelo de gestão e comprometemo-nos com
o seu desenvolvimento, por meio de uma gestão participativa e transparente que estimule a assunção de responsabilidades em um clima de confiança mutua. Além
disso, o Grupo Navec aposta na igualdade efetiva de
oportunidades entre mulheres e homens no âmbito laboral, criando para tal efeito uma Comissão Interna para
a Igualdade.
O Grupo Navec ajuda os seus funcionários a melhorar o
seu desempenho actual e futuro, orientando a Formação
para os resultados. Sabendo que os cursos profissionais
não são suficientes para alcançar este objectivo, a Formação passa a constituir uma responsabilidade compartilhada, na qual o protagonismo recai sobre as pessoas.
Deste modo, a Formação e o Desenvolvimento provêm
do próprio posto de trabalho, do responsável do qual é
recebido apoio constante, do ambiente de trabalho, do
grupo de trabalho com o qual se colabora, da atribuição
de novos projetos e responsabilidades e do trabalho em
grupos multifuncionais.

Evolução do nosso quadro de pessoal nos últimos anos
Quadro de pessoal media Grupo
2007

903

2008

1.274

2009

1.259

Distribuição do quadro de pessoal 2009
Administração e gestão

57

Direção intermediária

76

Operários

943

Engenheiros e técnicos

183

Postos diretos
Postos indiretos
Média de idades do quadro de pessoal

1.019
240
38 años

A partir do momento da incorporação, oferecemos a
oportunidade de participar num projeto que contribui
para o desenvolvimento pessoal, obtendo o máximo benefício, tanto para a trajetória profissional do colaborador, como contribuindo para o êxito da organização.
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POLÍTICA
DE SEGURANÇA,
QUALIDADE
E MEIO AMBIENTE
A política de Segurança, Qualidade e Meio Ambiente do Grupo Navec centra-se em:
Oferecer aos nossos clientes um serviço que satisfaça as suas necessidades, expectativas e exigências
em Qualidade, garantindo um elevado grau de segurança para os nossos colaboradores, fornecedores e
instalações, minimizando a geração de resíduos, potencializando uma utilização sustentável dos recursos e a conservação do meio ambiente, promovendo o esforço e a melhoria contínua.

Os princípios que orientam e facilitam a colocação desta Política em prática são:
• As pessoas constituem o patrimônio mais importante
da empresa. O envolvimento de todos e de cada um
dos membros da organização é fundamental para o
cumprimento desta Política com êxito.
• A qualidade dos nossos produtos e serviços, cumprindo em todo o momento as necessidades e expectativas
requeridas pelo cliente, estabelecendo o compromisso de cumprir os requisitos legais, regulamentares ou
outros e utilizando materiais adequados, métodos de
produção avançados, controlados e desenvolvidos por
pessoal competente, para optimizar o grau de qualidade e minimizar os riscos ambientais e de segurança.
• A direção compromete-se a promover uma cultura que
reconheça a importância da qualidade, saúde e segurança e meio ambiente para a realização dos seus objetivos empresariais, a partir da qual se fomenta o apoio
e a participação de todos os colaboradores e pessoas
que trabalhem para a organização, através de meios de
formação e sensibilização com o compromisso de proporcionar os recursos necessários para esta formação
continuada do pessoal e facilitar assim o entendimento
desta Política, implementando-a e mantendo-a atualizadas em todos os níveis da Organização.

• O cumprimento dos requisitos normativos: UNE-EN
ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 e OHSAS 18001 controlando e revendo periodicamente tanto esta política
como os objectivos estabelecidos, para a sua contínua adequação e melhoria contínua do sistema.
• Prevenir a contaminação mediante a redução dos aspectos ambientais gerados atualmente, a ampliação
de medidas de ordem e limpeza adequadas, o uso racional e eficiente dos recursos naturais e a promoção
de reutilização e reciclagem dos resíduos produzidos.
• Proporcionar um local de trabalho saudável e seguro,
operando nos postos de trabalho prevenindo danos e a
deterioração da saúde, de acordo com boas práticas e
procedimentos empresariais, que identificam os nossos
perigos e avaliam e controlam os nossos riscos.

Qualidade
Satisfazer as necessidades do cliente com um serviço
competitivo e contando com a participação activa do
conjunto de nossos funcionários é o compromisso do
Grupo Navec.

Segurança
No Grupo Navec, vemos a segurança como um elemento prioritário no nosso modelo de gestão. Trabalhamos nas diferentes unidades de negócio implementando um modelo de segurança no trabalho destinado a
obter uma redução sustentada da taxa de acidentes.
O nossa meta no âmbito da segurança e da saúde no
trabalho reside em ativar e potenciar o sentimento e
espírito de segurança de todos os trabalhadores, que
sem dúvida nos conduz à optimização das condições
de trabalho, com uma clara tendência para alcançar o
objetivo fundamental de manter a integridade e a saúde dos nossos colaboradores.

A qualidade é um compromisso permanente
no Grupo Navec.
Assumimos o compromisso de desenvolver e manter a
Política e Objetivos de Qualidade nas diferentes unidades de negócio do Grupo Navec. O processo de qualidade é concretizado nos nossos serviços de forma contínua e decidida, a fim de assegurar as expectativas dos
nossos clientes. A qualidade final dos nossos serviços
é o resultado das ações planificadas e sistemáticas de
prevenção, detecção, correção e melhoria contínua durante todo o desenvolvimento dos nossos projetos.
A realização do nível de qualidade que torna realidade
o nosso compromisso fundamenta-se nos seguintes
critérios:
• A qualidade não consiste unicamente em satisfazer
todos os requisitos do cliente, mas sim em anteciparse às suas necessidades futuras.
• O método para obter qualidade baseia-se na planificação e prevenção e não na inspeção a posteriori.
• Facilitar a formação e os recursos necessários para que
cada uma das pessoas da organização possa cumprir
o compromisso permanente com a qualidade.
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CERTIFICAÇÕES
O Grupo Navec dispõe de sistemas de Gestão, Segurança, Qualidade e Meio Ambiente
certificados por entidades internacionais de reconhecido prestigio e em conformidade
com as normas OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001.

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001

MARCAÇÃO “U” DA ASME

COMPROMISSO SOCIAL
No grupo Navec, temos presente a grande importância dos objetivos ambientais e sociais
como suporte básico para as actuais e futuras gerações.
Por esse motivo, durante anos temos sido proactivos participando em múltiplas actividades que têm como objectivo colaborar no desenvolvimento económico e social daquelas comunidades e organizações das regiões dos países nos quais estamos presentes:
ONG’s, universidades, atividades culturais e desportivas, etc.
Destaca-se, finalmente, que no grupo Navec entendemos a comunicação, interna e externa, como um suporte básico para o diálogo e para a realização dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro da nossa companhia.

GRUPO

CRIAMOS INDÚSTRIA

Engenharia e Fabricação
Montagem
Manutenção
Engenharia Aplicada

Escritórios centrais
Ctra. Reus-Torredembarra s/n
43140 La Pobla de Mafumet (Tarragona)
Espanha
Tel. +34 977840475 Fax +34 977840911
Navec Portugal
Zona Industrial Ligeira-2. Lote 148-C
7520-309 Sines
Portugal
Tel. +351 269 63 60 48 Fax +351 269 63 40 41

www.gruponavec.com

avalanche.es

Navec Brasil
Av. das Américas, 3.500
Ed.Toronto 3.000-Sala 219
CEP22640-102 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Brasil
Tel. +55 (21) 2135.6602 Fax. +55 (21) 2135.6603

