Portugal Inovador
A empresa iniciou a sua atividade com a montagem de
hangares importados de uma reconhecida marca holandesa, mas rapidamente se deparou com a necessidade
de adaptar os produtos às exigências dos clientes, em
especificações e em quantidade. Dessa forma, ao invés
de importar as estruturas estandardizadas, foi progressivamente construindo e equipando uma unidade industrial
capaz de produzir as estruturas de raiz.Atualmente, conta
com umas instalações com 10.000m² de área coberta.
A Pavimetal especializou-se na elaboração de projetos, fabrico e montagem de estruturas metálicas. Controla
e gestiona todo o processo e um dos seus pontos fortes

é a capacidade de apresentar soluções adaptadas às
especificidades de cada cliente.
Encontra-se certificada nos sistemas de gestão da
qualidade pela norma ISO9001 e, desde 2014, na marcação CE para estruturas metálicas, sendo a qualidade
e a produção certificada uma valência importante a
apresentar aos clientes.
Constrói, desde o projeto inicial até à sua montagem,
todo o tipo de pavilhões metálicos nas suas mais variadas
aplicações, assim como todo o tipo de estrutura metálica para
parques de estacionamento, parques fotovoltaicos e pontes.
Intervém nos principais setores, tais como indústria,

A Pavimetal – Produtos Metálicos, SA, fundada em
1991, é uma empresa da indústria metalomecânica,
com sede na Zona Industrial de Coimbrões – Viseu.
Dedica-se ao fabrico e montagem de estruturas de
construção metálica.

Soluções à medida
de cada

cliente
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construção, agricultura, comércio, etc.
O público-alvo é o setor empresarial e opera tanto
no mercado nacional como internacional, com obras
executadas em diversos países, tais como: Espanha,
França, Bélgica, Suíça, Omã, Brasil, Angola, S. Tomé
e Príncipe, Cabo Verde, Guiné Conacri, Moçambique,
Marrocos e Cuba. A Pavimetal está presente em França,
com instalações próprias, através da sua filial em Paris.
A empresa conta com 100 colaboradores, divididos
pelos departamentos administrativo, comercial, engenharia e projecção, fabrico e montagem. A formação,
motivação e comunicação, revelam-se pontos essenciais
de forma a responderem às atualizações técnicas de
cada área e a rentabilizarem as suas tarefas produtivas.
Possui um leque variado de equipamentos, acompanhando as recentes inovações do sector. A nível fabril,
tem equipamentos de corte, furação e identificação
automatizada de chapa e perfis, soldadura, decapagem
e pintura. Dispõe também de equipamentos de corte e
quinagem de chapa lacada para todo o tipo de remates.
Para a execução de todas as montagens, além dos meios
de transporte próprios, está dotada de equipamentos
de elevação de materiais, bem como equipamentos e
ferramentas de apoio ao trabalho em altura e segurança.
A procura de inovações tecnológicas é constante,
com investigação interna própria e com acompanhamento
e troca de informações através de feiras, nacionais e
internacionais.
Assegurar o cumprimento da legislação aplicável
e das normas de segurança é fundamental. A primeira
formação que os colaboradores recebem antes de começarem a exercer qualquer função é sobre a segurança no

trabalho, de forma a informá-los e sensibilizá-los para o
tema. Indo ao encontro das preocupações ambientais,
tenta assegurar o cumprimento das obrigações e reduzir
o impacto ambiental resultante da atividade.
A Pavimetal destaca-se pela experiência acumulada,
pela qualidade dos seus produtos e serviços e pela interação com os clientes. Oferece projectos chave-na-mão
com soluções personalizadas.
O futuro da Pavimetal passará pela constante modernização dos seus equipamentos produtivos e pela
crescente expansão nos mercados externos onde já
está presente.

