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01.
MENSAGEM
DO PRESIDENTE
É com grande satisfação que publicamos um
novo número da revista do Grupo Normetal e
que lhes apresentamos a nossa nova imagem.
Terminado 2020, ano no qual reforçámos a
equipa e melhorámos a faturação e os resultados
de anos anteriores, chegou a altura de fazer um
balanço.
Num momento em que a crise da COVID-19
continua a atingir Espanha, Portugal e todo o
mundo, a construção modular demonstrou ser
uma excelente solução para criar infraestruturas
de emergência nos setores da saúde e da
educação. Com mais de 5000 m2 associados
à COVID-19, esta crise representou um marco
importante para o Grupo, demonstrando a nossa
capacidade de proporcionar valor à sociedade e
de sermos úteis aos nossos clientes, também em
tempos difíceis.
Os projetos realizados em diferentes países
permitiram-nos reforçar a relação com os
nossos clientes de longa data e desenvolver
vínculos importantes com outros novos. O
Grupo Normetal já realizou projetos em mais de
40 países com presença permanente em sete
deles, através dos escritórios centrais e das
delegações.
Continuamos a ser uma referência em engenharia
e construção modular pelo nosso produto, nível de
serviço e capacidade para encontrar soluções.
Conseguimos profissionalizar esta modalidade
de construção, combinando uma excelente
engenharia de pormenor com a arquitetura
e os novos processos de produção, que nos
permitem garantir qualidade e versatilidade
a preços competitivos. Adaptamo-nos a cada
necessidade, proporcionando soluções em
função do projeto e da localização, conseguindo
construir de forma industrializada qualquer
edifício, seja este de vocação temporária ou
permanente: acampamentos ou instalações
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para alojamento, escritórios, escolas, hospitais
e centros de saúde, habitações, edifícios
singulares, etc.
Olhamos para o futuro com muito otimismo e,
embora enfrentemos dificuldades, sabemos que
a confiança dos nossos clientes é forte, graças
fundamentalmente ao bom trabalho feito.
Continuamos a trabalhar em novos projetos de
I+D+i que nos permitem e permitirão solucionar
novos desafios técnicos e alcançar um nível de
industrialização cada vez maior, adaptando-nos
às necessidades atuais e futuras.
Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes,
fornecedores e parceiros financeiros pela
confiança depositada em nós e especialmente
a toda a equipa do Grupo Normetal, pela sua
dedicação, otimismo e esforço para que este
projeto continue a crescer todos os dias.
Ramon Vecino
Presidente, Grupo Normetal
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02.
A NORMETAL
NO MUNDO
EUROPA
ESPANHA
PORTUGAL
FRANÇA
SUÍÇA
ALEMANHA
MÓNACO
IRLANDA
MALTA

AMÉRICA LATINA
COLÔMBIA
PERU
MÉXICO
PANAMÁ
CHILE
VENEZUELA
PARAGUAI

ÁFRICA
ARGÉLIA
MARROCOS
SENEGAL
COSTA DE MARFIL
CAMARÕES
GUINÉ-CONACRI
MAURITÂNIA
BURKINA FASO
MALI
GUINÉ-BISSAU
GUINÉ EQUATORIAL

O Grupo Normetal é, há 40 anos, uma empresa
pioneira em engenharia e construção modular
prefabricada, líder do mercado na Península
Ibérica e com projetos realizados em mais de 40
países da Europa, África e América Latina. Possui
dois escritórios centrais, localizados em Madrid e
em Lisboa, e cinco filiais consolidadas na Europa
(França), América Latina (Peru e Colômbia)
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GANA
BENIM
ANGOLA
MOÇAMBIQUE
CABO VERDE
ZÂMBIA
CONGO
DRC
UGANDA
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

e África (Angola e Moçambique). Por sua vez,
integra 150 profissionais especializados, uma
fábrica em Lousada (Porto) com uma superfície
de 10 000 m2 e centros de produção em Lisboa,
Luanda e Bogotá, que lhe permitem enfrentar
projetos de grande envergadura, garantindo os
prazos de entrega e a qualidade.
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03.
ARQUIVO
No Grupo Normetal não se fala apenas da
modularidade como uma forma de entender a
construção, mas também de grandes histórias
de sucesso que nos enchem de orgulho. Um
destes projetos de sucesso cumpre agora quatro
anos desde a sua conclusão.
Recuperámos o caso do nosso trabalho mais
importante na cidade de Paris, um colossal e
insólito edifício modular de seis pisos (R+5) que
cumpre as regulamentações e os requisitos
técnicos do país (RT 2005).
Este ousado projeto permitiu à Normetal
consolidar-se na Europa como um dos principais
fabricantes e instaladores de edifícios modulares
temporários e/ou permanentes com vários pisos e
vários milhares de metros quadrados.

Informação
do projeto
Projeto: Edifício modular
País: França
Cidade: Paris
Data: Março de 2017
M2 de construção: 3.420
Prazo de montagem: 60 dias
Equipa: 20 pessoas
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Esta capacidade de cumprir as normas e as
regulamentações técnicas específicas de cada
país atraiu muitas empresas de outros setores,
como a indústria, as energias renováveis, a
mineração ou os serviços, que exigem soluções
prontas a utilizar a nível internacional.
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04.

SOLUÇÕES CONTRA A COVID-19

O Grupo Normetal contribuiu notavelmente
para minorar as consequências da pandemia
mediante a construção de infraestruturas de
emergência para os setores da saúde e da
educação.
Em 2020, o Grupo conseguiu a adjudicação de
4600 m2 em 16 projetos de ampliação de hospitais
e centros de saúde na Península Ibérica. São
espaços modulares de complexidade diversa,
desde consultórios e salas de espera até salas
de urgências e de tratamento de doentes com
COVID-19. Instalações todas elas que requerem
padrões de qualidade elevados e o cumprimento
de toda a regulamentação associada a centros
de saúde: CTE [Código Técnico da Edificação],
RITE [Regulamento de Instalações Térmicas de
Edifícios], REBT [Regulamento Eletrotécnico de
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Baixa Tensão], PCI [Proteção Contra Incêndios]
e sistemas de filtração de ar, entre outras.
Quanto às escolas, contribuímos com 2400 m2
de ampliações urgentes de salas de aula para
cinco escolas da Comunidade de Madrid, com
a finalidade de garantir o distanciamento de
segurança de 1,5 m entre os alunos.
Neste contexto, implementámos um segundo
turno de fabrico para conseguir responder a
todos os nossos pedidos, encurtar os prazos de
entrega e prestar o melhor serviço possível aos
nossos clientes. O empenho de toda a equipa
está a mostrar-se decisivo no contributo do
Grupo Normetal para os seus clientes num
contexto de pandemia.
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05.
PROJETOS

UTE GIREF (Ferrovial, FCC,
Urbaser, Herbusa)
Espanha
Projeto realizado pela Normetal para a Urbaser
que explora esta estação de tratamento de
resíduos em Ibiza em consórcio com a FCC
e outros parceiros locais. Ca Na Putxa é um
projeto “design and build” de 960 m2 agrupados
em três edifícios com acabamentos de elevada
qualidade e com um programa funcional muito
variado.
O edifício principal corresponde aos escritórios
da estação de tratamento de resíduos urbanos
de Ibiza e Formentera, o segundo aos vestiários
para o pessoal que trabalha na estação e o
terceiro ao controlo dos acessos ao conjunto
da estação. Todo o projeto chave na mão
e com cumprimento do Código Técnico da
Edificação.
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Informação de projeto
Projeto: Escritórios e vestiários
País: Espanha
Cidade: Santa Eulalia (Ibiza)
Data: Dezembro de 2020
M2 de construção: 960
Prazo de montagem: 8 semanas por edifício
(montados sequencialmente)
Equipa: 50 pessoas
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Comunidade de Madrid
Espanha
A Normetal é uma das empresas às quais a
Comunidade de Madrid confiou a ampliação
de salas de aula em setembro de 2020, em
plena emergência pela COVID-19. Trata-se de
ampliações em cinco escolas por um total de
2400 m2, com cumprimento do código técnico
da edificação e acabamentos que se adaptam a
cada caso e ambiente concreto.
Todo o projeto original do cliente adapta-se ao
sistema de construção modular, garantindo
assim a sua execução urgente. A primeira
unidade foi entregue num prazo de 10 dias
após a adjudicação. As unidades seguintes são
disponibilizadas em prazos de oito semanas
cada uma.
As escolas são CEIP Héroes de 2 de mayo; IES
Antonio Fraguas “Forges”; IES Jane Goodall,
CEIP Tempranales e CEIP Santo Domingo.

Informação de projeto
Projeto: Escolas
País: Espanha
Cidade: Madrid
Data: Setembro de 2020
M2 de construção: 2.400
Prazo de montagem: 8 semanas por escola
Equipa: 120 pessoas
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Elecnor
Camarões
O projeto consistiu na construção de instalações
para alojamento completas para alojar
continuamente 350 pessoas que construirão
a maior central hidroelétrica dos Camarões,
CH Nachtigal, promovida pela Electricité de
France (EDF Internacional), pela República
dos Camarões e pela Sociedade Financeira
Internacional (SFI) com um valor aproximado
de 1000 M €. A Elecnor trabalha em consórcio
com a General Electric.
Esta central hidroelétrica de 420 MW está
localizada a 65 km da capital, Yaoundé, sobre
o rio Sanaga e representará um aumento
de 30% na capacidade do país, sendo assim
uma infraestrutura-chave do Plano Nacional
de Desenvolvimento para o setor elétrico
camaronês que visa transformar o país
numa economia industrializada emergente.
As instalações para alojamento, com uma
superfície de 5500 m2, são compostas por casas
para expatriados, casas para locais, refeitórios,
lavandaria, escritórios, ginásio, sala recreativa
e cabina de controlo de acesso.

Informação do projeto
Projeto: Instalações para alojamento
País: Camarões
Cidade: Nachtigal
Data: Setembro de 2020
M2 de construção: 5.500
Prazo de montagem: 28 semanas
Equipa: 24 pessoas
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Hospital
de Santo António
Portugal
Construção de um edifício modular para doentes
com COVID-19 com capacidade para 42 camas,
com unidades específicas de tratamento, salas
de consulta, de enfermagem e de administração.
Além da montagem do edifício, foram realizados
todos os trabalhos complementares para
integrar o novo edifício no hospital existente,
instalando rampas de acesso e coberturas
para a circulação de doentes entre edifícios
e ambulâncias. Igualmente, em cumprimento
com a regulamentação para centros de saúde,
foi instalada uma rede de gases medicinais e
sistemas de climatização e tratamento do ar.

Informação do projeto
Projeto: Centro de Urgências COVID-19
Hospital Santo António - Porto
País: Portugal
Cidade: Porto
Data: Outubro de 2020
M2 de construção: 527
Prazo de montagem: 6 semanas
Equipa: 6 pessoas
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Elecnor
Gana
O projeto foi desenvolvido em duas centrais
fotovoltaicas situadas em Lawra (6,5 MW) e Kaleo
(13MW) na região Upper West do Gana.
Consiste em três edifícios nos quais foram
utilizados três sistemas construtivos diferentes,
CMF para os escritórios, módulos para a cabina
de controlo e polinave para o armazém de
materiais.
Os escritórios apresentam acabamentos com
elevadas qualidades interiores e exteriores,
mediante a utilização de revestimentos de pladur,
teto falso tipo Armstrong e material cerâmico,
tanto nos pavimentos, como na fachada.
A instalação passará a ser propriedade da Volta
River Authority (VRA), uma empresa pública
ganesa dedicada à produção energética,
que, além de explorar a central, também a
disponibilizará para que as universidades
técnicas das regiões do norte realizem na mesma
estudos práticos.

Informação do projeto
Projeto: Escritórios e armazém
País: Gana
Cidade: Kaleo e Lawra
Data: Setembro de 2020
M2 de construção: 635
Prazo de montagem: 7 semanas
Equipa: 8 pessoas
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Power Electronics
Espanha
A Power Electronics, empresa especializada no
desenvolvimento de equipamentos baseados
em eletrónica de potência avançada, confiou à
Normetal a ampliação das suas instalações.
O projeto consistiu em escritórios de dois
andares no interior do seu pavilhão de Liria,
em Valência. Os escritórios dispõem de zonas
em plano aberto, salas de reuniões e gabinetes
individuais. A fachada principal é composta
por vidro de segurança para se poder ter uma
panorâmica do trabalho na central, ao mesmo
tempo que se integra subtilmente no edifício
existente.
O Grupo Normetal possui uma ampla
experiência no setor industrial com instalações
semelhantes, grandes espaços de escritórios
que ocupam uma superfície mínima em planta,
podendo chegar até três andares.

Informação do projeto
Projeto: Escritórios
País: Espanha
Cidade: Liria (Valência)
Data: Junho de 2020
M2 de construção: 571
Prazo de montagem: 8 semanas
Equipa: 3 pessoas
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Sociedade
Mineira Catoca
Angola
Projeto de habitações realizado pela Normetal
na cidade de Saurimo, composto por 90 quartos
duplos com casa de banho privada.
Edifício modular em dois andares com cobertura
de duas águas em painel sandwich e reforço do
isolamento térmico com painel de fachada de
80 mm.

Informação do projeto
Projeto: Instalações para alojamento
País: Angola
Cidade: Saurimo
Data: Fevereiro de 2019
M2 de construção: 2.408
Prazo de montagem: 17 semanas
Equipa: 8 pessoas
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Grupo Vinci
França
O Grupo Vinci, através da sua filial CBI, confiou
à Normetal a construção de um edifício de
escritórios para a empresa RATP (Régie
Autonome des Transports Parisiens) realizar a
gestão de entrada e saída de material logístico
de manutenção dos seus comboios.
O complexo é composto por 16 módulos em
dois andares em 234 m2. O edifício cumpre
com a norma térmica RT2012 e conta com uma
fachada ventilada com revestimento exterior
do tipo Trapeza.
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Informação do projeto
Projeto: Escritórios
País: França
Cidade: Sucy-em-Brie
Data: Junho de 2020
M2 de construção: 234
Prazo de montagem: 4 semanas
Equipa: 4 pessoas
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Federação Madrilena de Futebol
Espanha
O projeto abrangeu a construção dos escritórios
temporários da Federação Madrilena de Futebol.
Trata-se de dois edifícios compostos por um
edifício principal para escritórios com salas de
reuniões, gabinetes e instalações sanitárias,
e outro anexo para cafetaria. Consta de uma
fachada ventilada de tela metálica na qual está
impresso o logótipo da Federação.

Informação do projeto
Projeto: Escritórios
País: Espanha
Cidade: Madrid
Data: Fevereiro de 2019
M2 de construção: 854
Prazo de montagem: 8 semanas
Equipa: 9 pessoas

O setor desportivo é essencial para o Grupo
Normetal, tendo instalado nos últimos anos
numerosos projetos de vestiários, ginásios e
bancadas.
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Câmara Municipal
de Sintra
Portugal
Ampliação da escola
Juromenha em Sintra.

primária

Visconde

Edifício modular composto por oito salas de aula,
gabinetes e casas de banho. Inclui PCI REI60
e eficiência energética B e cobertura de duas
águas. Tem piso betonado, vinílico em imitação
de madeira nas salas de aula e gabinetes e piso
cerâmico nas casas de banho. As janelas são de
PVC com vidro duplo.

Informação do projeto
Projeto: Salas de aula
País: Portugal
Cidade: Sintra
Data: Maio de 2019
M2 de construção: 694
Prazo de montagem: 15 semanas
Equipa: 6 pessoas
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Consórcio SH
Colômbia

Consórcio Mar 1
Colômbia

Com este novo projeto, a Normetal Colômbia
consolida a sua atividade neste país e reforça a
sua presença na América Latina.

A Autoestrada para o Mar 1 é um dos projetos de
concessão de rodovias de quarta geração (4G)
do Governo Nacional da Colômbia. O Projeto
consiste na execução de 176 km de estrada,
localizando-se no departamento de Antioquia,
na Colômbia.

O projeto contempla a montagem de três
edifícios modulares para residências de dois
andares em mais de 2000 m2 e de uma cafetaria
para o projeto de construção e concessão da
Autoestrada Pasto-Rumichaca do programa
de rodovias de quarta geração de novas
autoestradas da Colômbia. As instalações para
alojamento também incluem outros edifícios,
como um ginásio, uma enfermaria e um
armazém. Esta adjudicação reúne os objetivos
estratégicos fixados pelo Grupo Normetal para
fortalecer o seu negócio de construção na
América Latina, aumentando a sua quota de
mercado e a capacidade de enfrentar grandes
desafios. Tudo isto permitirá que o grupo se
converta numa referência internacional nos
setores e países nos quais atua.

Informação do projeto
Projeto: Instalações para alojamento
País: Colômbia
Cidade: Tangua (Nariño)
Data: Janeiro de 2019
M2 de construção: 2.105
Prazo de montagem: 14 semanas
Equipa: 20 pessoas
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A Normetal realizou o projeto, a construção e a
montagem das praças de portagem do projeto.
Uma vez terminado, o projeto melhorará
a mobilidade e a competitividade entre a
cidade de Medellín e as principais concessões
rodoviárias do país, unindo-a aos principais
centros de intercâmbio comerciais como a
Costa das Caraíbas (Urabá Antioqueño) e a
Costa do Pacífico (Buenaventura).

Informação do projeto
Projeto: Cabinas de Portagem
País: Colômbia
Cidade: Santa Fé de Antioquia
Data: Maio de 2019
M2 de construção: 16 m2 (4 m2/ud)
Prazo de montagem: 3 semanas
Equipa: 6 pessoas
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El Bercial
Espanha
Instalação de vestiários completos para o
polidesportivo de El Bercial, em Getafe (Madrid).
Trata-se de umas instalações desenhadas e
construídas cumprindo as normas vigentes,
tendo em conta todos os capítulos do CTE
(acessibilidade, resistência ao fogo e ruído,
envolvente térmica, etc.).
Foram executadas utilizando materiais da mais
elevada qualidade. O acabamento exterior
é painel sandwich liso, executado de forma
a ocultar toda a estrutura metálica para
conseguir um efeito visual de integração nos
edifícios adjacentes, para além da possibilidade
de aplicar vinilo na fachada futuramente. Os
revestimentos interiores são de pladur em zonas
secas, azulejos em pisos e divisórias em zonas
húmidas, teto falso suspenso do tipo Armstrong
e laje de betão para conferir maior robustez à
base.

Informação do projeto
Projeto: Vestiários
País: Espanha
Cidade: Getafe (Madrid)
Data: Agosto de 2020
M2 de construção: 423
Prazo de montagem: 12 semanas
Equipa: 18 pessoas
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Câmara Municipal
de Loures
Portugal
Edifício modular para a ampliação da escola
primária de Camarate.
Composto por quatro salas de aula, sala de
professores, sala de administração, sala de
vigilância, refeitório e casas de banho.
Cobertura curva e metálica com policarbonato
de 30 mm de espessura.
Piso exterior de painel de viroc com pedestais
reguláveis para alturas até 250 mm.

Informação do projeto
Projeto: Salas de aula
País: Portugal
Cidade: Loures
Data: Fevereiro de 2020
M2 de construção: 581
Prazo de montagem: 4 semanas
Equipa: 6 pessoas
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Hospital de Vila Real
Portugal
Ampliação do Hospital de São Pedro de Vila
Real com a construção de um edifício para
alojar todas as especialidades médicas para o
tratamento de doentes com COVID-19.
É composto por 25 módulos que incluem 24 salas,
duas salas de espera, enfermaria, consultórios
médicos e áreas técnicas.

Informação do projeto
Projeto: Centro de urgências COVID-19
Hospital de São Pedro de Vila Real
País: Portugal
Cidade: Vila Real
Data: Setembro de 2020
M2 de construção: 584
Prazo de montagem: 8 semanas
Equipa: 6 pessoas
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06.
CONSTRUÇÃO
CERTIFICADA			
E SUSTENTÁVEL
Fabrico próprio: superfície de 10 000 m2 e
capacidade produtiva anual de 300 000 m2.
Fábrica na Lousada (Porto) e centros de
produção em Lisboa, Luanda e Bogotá.

Magazine Normetal 2021 | Construção certificada e sustentável
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Grupo

AGENDA

2030

A Normetal subscreve os compromissos da
Agenda 2030 na sua responsabilidade pela
sustentabilidade económica, social e ambiental.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
nos quais nos centramos são:
- ODS 3 - Saúde de qualidade
- ODS 4 - Educação de qualidade
- ODS 7 - Energias renováveis e acessíveis
- ODS 9 - Indústria, inovação e infraestruturas
- ODS 17 - Parcerias para a implementação
dos objetivos

A auditoria do nosso Sistema Integrado de
Gestão (qualidade, ambiente e segurança)
realizada pela SGS resultou numa certificação
de conformidade com as seguintes normas:
- Qualidade IS0 9001
- Ambiente: ISO 14001
- Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho:
OHSAS 18001
A certificação do Sistema de Gestão Integrado
de acordo com as normas relevantes demonstra
o compromisso da Normetal na eficiência e na
satisfação dos seus trabalhadores e clientes,
ao mesmo tempo que melhora a sua imagem
institucional.
Importa destacar que, para o sucesso desta
certificação, foi fundamental o envolvimento e
o empenho transversal de toda a organização.
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Líder PME
em 2020
Em 2020, o IAPMEI concedeu novamente à empresa o estatuto de
PME líder.
O estatuto de PME líder é um selo de reputação para as empresas
criado pelo IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação), que distingue o mérito das PME nacionais
com os melhores resultados e é atribuído em colaboração com o
Turismo de Portugal e um conjunto de bancos associados, com
base nas melhores qualificações e indicadores económicos e
financeiros.
Outro motivo de orgulho para o Grupo Normetal que consolida o
seu posicionamento de referência a nível nacional.
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07.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Normetal mantém o seu apoio à
equipa de Futebol 11 Associação “Os
Pienses” ACR.
O compromisso do Grupo Normetal na
sociedade é materializado através de
ações específicas. A Normetal leva a cabo
iniciativas em Espanha e Portugal, atuando
principalmente
no
âmbito
desportivo.
Identificamo-nos com os valores transmitidos
pelo desporto, como o trabalho em equipa e a
superação de obstáculos, e, ao mesmo tempo,
faz todo o sentido que a nossa atividade apoie
uma instituição local, que desenvolve um
excelente trabalho para e pela população.
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08.
SOMOS
NORMETAL
Gostaríamos de deixar umas palavras de conforto
às pessoas da família Normetal que se viram
afetadas pela Covid-19. A pandemia impediu a
realização dos habituais get together natalícios
da Normetal. Por isso, mantemos as fotografias
das celebrações de 2019 em Espanha e Portugal.
Estas reuniões anuais são momentos nos
quais a família Normetal celebra os valores
mais importantes da empresa, reforçando
a importância do trabalho em equipa e o
reconhecimento entre todos do que alcançámos.
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Num contexto socioeconómico competitivo e
dinâmico, o capital humano é um fator decisivo
de sucesso para uma empresa que, como a
Normetal, tem como objetivo responder às
necessidades da sociedade e afirmar-se como
uma referência institucional no seu setor.
Conscientes do impacto exercido pela nossa
equipa no sucesso da empresa e sabendo que
a motivação dos trabalhadores é fundamental
para o seu funcionamento, a Normetal assumiu o
compromisso de satisfazer as expectativas das
pessoas que formam a sua equipa, prestando
especial atenção ao seu bem-estar e ao seu
desenvolvimento pessoal e profissional. Neste
sentido, a nossa gestão de RH tem como
princípios fundamentais:
- Aplicar a política de RH.
- Fomentar o desenvolvimento pessoal e 		
profissional dos trabalhadores.
- Promover valores e princípios éticos e 		
culturais.
- Garantir o cumprimento rigoroso da
legislação laboral e da regulamentação 		
interna.
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