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Fruto da necessidade de satisfação de nichos de mercado, necessitados de serviços de qualidade prestados em regime de grande flexibilidade e 
competitividade, a Valinox foi fundada em 1981, em Macieira de Cambra, por técnicos altamente qualificados e experientes na área do projeto, 
construção e montagem de equipamentos inoxidáveis para as Indústrias Química, Alimentar e de Bebidas. Para fazer face às novas exigências de 
controlo da temperatura, humidade e qualidade do ar em ambientes industriais, em 1986 foi criada a Divisão de Climatização. 

A partir de 1990, alargou-se a atividade da Divisão de Climatização, a instalações de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) em Edifícios e 
Obras Públicas. 

Devido ao crescimento verificado, em Junho de 1994 a Valinox transferiu-se para as suas novas instalações na Zona Industrial da Farrapa (19000 m2 de 
terreno, 3500 m2 de área coberta). 

Em 1996, a Valinox foi distinguida com o prémio “Novidade técnica” do 11º Salon Internacional de Maquinaria Y Equipos para Bodegas y Embotellado, 
realizado em Espanha, pela apresentação do seu Molinete aspersor de mostos, modelo Limos. 

Para responder com maior rapidez e competitividade às solicitações de Reservatórios e Silos de grande altura, em 1997 procede-se a construção de uma 
nova nave fabril especialmente concebida para esse fim, passando a área coberta para 5600 m2. 

Seguindo a linha de rigor que desde o início se impôs, em 1998 a Valinox obtém a Certificação do seu Sistema de Garantia da Qualidade segundo a 
norma NP EN ISO 9002. 

No sentido de maior capacidade de resposta na área da Automação e da Automatização, no ano 2000 são celebrados acordos de parceria com a Filpes 
e com a Sauter. 

Em 2003 a Valinox atualiza a Certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade, para a norma NP EN ISO 9001:2000 e inicia o processo para a 
Certificação do Sistema de Gestão Ambiental, segundo a norma NP EN ISO 14001:1999. 

Devido a necessidades de ordem estratégica, no início de 2004 procede-se ao registo da marca Valclimat para a Divisão de Climatização. 

Concluindo um processo de modernização iniciado em 2003, em Março de 2004 instala-se um novo parque de Máquinas visando ganhos de qualidade e 
produtividade na área da fabricação de reservatórios. 

Em Julho de 2004 a Valinox obtém a Certificação do seu Sistema de Gestão Ambiental segundo a Norma NP EN ISO 14001:1999. 

Em Agosto de 2006 o Sistema de Gestão Ambiental foi certificado segundo a Norma NP EN ISO 14001:2004 e iniciou ainda um processo de parceria 
com a multinacional HRS, empresa especializada no projeto e construção de permutadores de calor tubulares.  

Em Março de 2007, por questões de maior eficácia e capacidade de resposta a solicitações de prestação de serviços na área de Eletricidade 
complementarmente às atividades da sua divisão da Climatização, a Valinox cria a divisão de Eletricidade, passando esta a integrar também a Valência 
de Automação. 

Em Dezembro de 2007, face ao enquadramento da evolução económica, financeira e tecnológica, em curso na Empresa, alterou-se a estrutura jurídica 
da Valinox para Sociedade anónima com o objetivo de melhor potenciar o profissionalismo, a organização e o rigor de gestão. 

No sentido da promoção do desenvolvimento pessoal e profissional de todos os seus colaboradores, garantindo a divulgação dos objetivos da Empresa e 
promovendo a obrigatoriedade de diálogo entre os vários níveis hierárquicos, em Janeiro de 2008 foi implementado o sistema de Avaliação do 
Desempenho dos Colaboradores da Valinox. 

Em Agosto de 2009 o Sistema de Gestão da Qualidade foi certificado segundo a norma NP EN ISO 9001:2008.  

Ainda em 2009 e 2011, a Valinox participa em projetos de I&D em parceria com a Universidade do Minho, com vista à construção de inovadores 
equipamentos para a Indústria Alimentar. De salientar a participação nos projetos “Egreaddy”, em parceria com a Derovo, e “Healthycream “, em parceria 
com a Decorgel. 

A empresa inicia, em 2012, o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Processos de forma a desburocratizar e melhor acompanhar e gerir a 
atividade da empresa. São implementados sistemas de acompanhamento comercial e de controlo de produtividade. 

De forma a potenciar o seu crescimento e atividade futura, a Valinox aposta na internacionalização. Após estudos e visitas a vários mercados a escolha 
recai sobre França e Moçambique onde se decide abrir filiais da empresa. Ambas as empresas, denominadas de Valinox.FR e Valinox.MZ, iniciam a sua 
atividade durante o ano de 2013. 

Em Janeiro de 2015 a Valinox inicia uma relação privilegiada com a marca de automação SAUTER, tornando-se o único “Expert Solution Partner” ao 
nível nacional e ficando com a representação para o mercado de Moçambique. 

Em Setembro de 2015 inicia novo processo de qualificação almejando a certificação segundo a norma 18001 – OHSAS – Norma de gestão da 
Segurança e a U-Stamp da ASME. 

Em Setembro de 2016 obtém a certificação U- Stamp da ASME, exigente norma que permite a construção de reservatórios sob pressão em novos 
mercados alvo. 

Em 2017 expande o âmbito de atuação da divisão de climatização para outras áreas técnicas, procedendo à alteração da sua designação para Divisão 
de Instalações Mecânicas e Técnicas. 

Em Agosto de 2017 conclui com sucesso a certificação segundo a norma OHSAS 18001, que se afigura como uma garantia de melhoria das condições 
de trabalho ao nível da segurança. 

Em 2020 inicia novo investimento para modernização de parque fabril, com destaque para máquina de corte plasma 3D, calandra para grandes 
espessuras e máquina de polir tanques. 

De modo a manter a posição de referência que conquistou no Mercado a Valinox continuará apostada num contínuo processo de investimento, dando 
prioridade à modernização dos seus meios produtivos e à formação dos seus colaboradores, no sentido da Qualidade e da Competitividade dos seus 
produtos, da Flexibilidade e Disponibilidade dos seus recursos e do Rigor e Seriedade da sua postura. 
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O Grupo Valinox entende que o desenvolvimento da atividade a que se propôs só será cumprido se a empresa 
funcionar de uma forma estruturada e rigorosa, onde o conceito de qualidade se aplique a todos os sectores, num 
processo de melhoria contínua, duma forma segura e limpa, evitando causar impactos negativos na sociedade e 
no meio ambiente.  

Neste contexto, a Valinox.PT adotou a norma NP EN ISO 9001 para o seu Sistema de Gestão da Qualidade, a 
norma NP ISO 14001 para o seu Sistema de Gestão Ambiental e a norma NP ISO 45001 para o seu Sistema de 
Gestão da Segurança e da Saúde no Trabalho, pelas quais é certificada, como caminho para atingir os objetivos 
acima referidos, no sentido de garantir a qualidade e a competitividade dos seus produtos, assumindo em 
permanência as suas responsabilidades Sociais e Ambientais e de Segurança. 

A Política da Qualidade, Ambiente e SST adotada pela Valinox.PT é a seguinte: 

Prioridade ao cliente 

Atitude e decisão orientada para a satisfação do cliente. 
Integridade e Disponibilidade como prioridades no relacionamento. 
Cumprimento total dos requisitos do cliente. 

Orientação para a Melhoria Contínua e Inovação 

Atuar estrategicamente, dando prioridade ao cumprimento dos objetivos e metas definidas. 
Inovação constante na busca das melhores soluções para as necessidades dos clientes. 
Melhorar continuamente, com rigor e objetividade, na busca da excelência dos processos e produtos. 
Apostar na formação e qualificação como veículos para o sucesso. 

Responsabilidade social, ambiental e de segurança 

Cumprimento das obrigações de conformidade aplicáveis. 
Compromisso na proteção do meio ambiente, uso sustentável de recursos e prevenção da poluição. 
Compromisso na criação de melhores condições para o desempenho do trabalho em segurança tendo como 
objetivo a prevenção de acidentes, incidentes e doenças profissionais. 
Eliminação de perigos e redução dos riscos, consultando trabalhadores, incentivando a sua participação  
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Divisão de 
METALOMECÂNICA 

A nossa Divisão de Metalomecânica desenvolve desde 
1981 a sua atividade no projeto, fabrico e montagem de 
equipamentos e instalações destinadas a Armazenagem, 
Movimentação e Processamento de produtos líquidos, pós e 
granulados. 
 
Com uma longa e consolidada experiência, e dispondo de 
equipamentos fabris de tecnologia atual, a Valinox 
especializou-se em sistemas de Armazenagem, Mistura, 
Homogenização, Decantação, Fermentação, Permuta 
Térmica, Desarejamento, Inertização, Pesagem, 
Doseamento, Bombagem, Filtragem, Redes de tubagem, 
Automação e Automatização de Processo. 
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Apresentação Geral da DIVISÃO DE METALOMECÂNICA 

Início da atividade: 1981 
 
Garantia da Qualidade: Certificação do sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001 
 
Controlo Ambiental: Certificação do sistema de Gestão Ambiental segundo a norma NP EN ISO 14001 
 
Controlo de Segurança: Certificação do sistema de Gestão da Segurança e da Saúde no trabalho segundo a norma NP ISO 
45001 
 
Normas para a construção de reservatórios : API 650 ; EN 14015 
 
Normas para a construção de Equipamentos sob pressão:�ASME SEC. VIII DIV1, AD-MERKBLATTER, PD5500, CODAP e  
EN 13445 
 
Normas para a construção de Estruturas metálicas : EN 1090 

 
Produção da Divisão de Metalomecânica 
 
Projecto, fabricação e instalação de: 
 
Soluções integradas para armazenagem, movimentação e processamento de produtos líquidos, pós e granulados. 

Soluções chave na mão de engenharia, conceção e instalação de sistemas de processos industriais. 

Equipamentos e soluções para necessidades específicas. 

 
Desenvolvimento de soluções para: 
 
Sistemas de armazenagem, homogeneização, mistura, decantação, fermentação, permuta térmica, desarejamento, 

inertização, pesagem, doseamento, bombagem, filtragem, redes de tubagem, automação e automatização de processos. 

 
Algumas áreas de intervenção: 
 

· Indústria de Colas, Tintas e Vernizes 

· Indústria de Cosmética e Farmacêutica 

· Indústria de Plásticos 

· Indústria de Embalagens Plásticas 

· Indústria de Química 

· Indústria de Cerâmica 

· Indústria de Cortiça 

· Indústria de Vinhos 

· Indústria de Águas, Cervejas e Refrigerantes 

· Indústria de Laticinios 
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Projecto, construção e instalação de  
soluções de Armazenagem, Movimentação e  

Processamento de produtos líquidos, pós e granulados  

Divisão de Climatização 
 

Projecto, construção e instalação de soluções de  
Ar Condicionado, Aquecimento, 

Ventilação, Despoeiramento e Tratamento de ar 

 

 

Divisão de Electricidade 

Execução de instalações eléctricas 
de Média e Baixa tensão, de Telecomunicações, 
de Segurança e de Gestão centralizada de processos
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Divisão de Electricidade 

Execução de instalações eléctricas 
de Média e Baixa tensão, de Telecomunicações, 
de Segurança e de Gestão centralizada de processos
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      Âmbito de Certificação 
- Projecto, Construção e Montagem de Equipamentos de Metalomecânica 

- Projecto, Instalação e Assistência de Sistemas de Climatização 

                                                              

 

t. (+351) 256 420 900 
    f. (+351) 256 462 010 
    valinox@valinox.pt   
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Divisão de Metalomecânica 
Projeto, construção e instalação de soluções de 

Armazenagem, Movimentação e de Processamento de 
produtos líquidos, gases, pós e granulados 

Divisão de Automação e Controlo Industrial 
Projeto, construção e montagem de soluções de controlo e 
automação, englobando a execução de quadros elétricos e 
desenvolvimento de software para autómatos programáveis. 

Divisão de Instalações Técnicas Especiais 
Projeto, construção e montagem de instalações completas de AVAC/Climatização, sistemas 
solares térmicos, salas limpas, sistemas de recuperação de energia/eficiência energética, redes de 
tubagens para fluídos e gases, sistemas de extinção de incêndios e gestão técnica centralizada. 

WƌŽĚƵĕĆŽ�DĞƚĂůŽŵĞĐąŶŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ƐĞƚŽƌĞƐ 
�>/D�Ed�Z͕��'h�^������/��^ 

 
A nossa empresa é parceira de longa data de diversas empresas do sector alimentar, quer na busca de soluções e 
equipamentos adaptados às necessidades dos clientes quer em operações de manutenção de instalações. 
Com um conjunto de clientes de referência nos mercados onde atua, a Valinox dispõe de experiência na área das 
Bebidas e águas (sumos, cervejas, vinhos, águas, etc.) assim como nos sectores do processamento de frutas, 
açúcar, carnes, catering, condimentos, etc. 

 

· Equipamentos: 
· Reservatórios de armazenamento de líquidos atmosféricos ou sob pressão, com ou sem 

isolamento térmico. 
· Silos de armazenagem matérias-primas (açúcar, cereais, leite, polpas, concentrados, etc.)  
· Reservatórios assépticos com sistema de atmosfera inerte ou através de vácuo absoluto. 
· Reatores e misturadores para diversas exigências. 
· Reservatórios de armazenagem de água de diversas capacidades  
· Reservatórios de gaseificação 
· Cubas de fermentação (cerveja e vinhos) 
· Silos de armazenagem de garrafas de PET 
· Transportadores de alimentação com sistemas robotizados de distribuição  
· Permutadores de calor de placas, tubulares e tubulares de superfície raspada. 
· Projeto, dimensionamento e instalação de redes de tubagens utilizando soldadura automática 

orbital. 
· Acabamentos interiores e exteriores de todos os equipamentos de acordo com exigência das 

normas alimentares. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Sistemas: 
· Misturas e homogeneizações com doseamento automáticos.  
· Instalações de transporte, pesagem e doseamento de líquidos e granulados.  
· Instalações de cozedura de frutas. 
· Sistemas de evaporação e concentração. 
· Projeto e instalação de linhas completas incluindo dimensionamento  
· de tubagens, bombas, válvulas, etc. e sua  
· completa automação. 
· Pasteurizadores e sistemas de recuperação  
· de calor. 
· Sistemas de limpeza CIP 
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Divisão de Metalomecânica 
Projeto, construção e instalação de soluções de 

Armazenagem, Movimentação e de Processamento de 
produtos líquidos, gases, pós e granulados 

Divisão de Automação e Controlo Industrial 
Projeto, construção e montagem de soluções de controlo e 
automação, englobando a execução de quadros elétricos e 
desenvolvimento de software para autómatos programáveis. 

Divisão de Instalações Técnicas Especiais 
Projeto, construção e montagem de instalações completas de AVAC/Climatização, sistemas 
solares térmicos, salas limpas, sistemas de recuperação de energia/eficiência energética, redes de 
tubagens para fluídos e gases, sistemas de extinção de incêndios e gestão técnica centralizada. 

WƌŽĚƵĕĆŽ�DĞƚĂůŽŵĞĐąŶŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ƐĞƚŽƌĞƐ�ĚĞ 
&�ZD���hd/������K^D�d/�� 

 
A nossa empresa conta já com mais de 30 anos de experiência no mercado farmacêutico e cosmético, 
contando com referências de renome mundial entre os seus clientes. 

 
· Armazenamento, mistura e homogeneização de produtos diversos: cremes, xaropes, champôs, pastas. 
· Níveis de acabamentos interiores e exteriores de acordo com exigências da indústria. 
· Flexibilidade para construção de equipamentos à medida das necessidades do cliente. 
· Equipamentos atmosféricos ou equipamentos sob pressão (ESP’s) (pressão ou vácuo), respeitando as 

normas internacionais aplicáveis. 
· Instalações de transporte e doseamento de pós, líquidos e pastas. 
· Sistemas de limpeza CIP  
· Estruturas e plataformas em aço inox e ou aço carbono obedecendo a todos requisitos essenciais de 

segurança.  
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Com experiência em diversos setores específicos do setor, a Valinox é reconhecida pelo desenvolvimento, em 
parceria com os clientes de soluções à medida das necessidades dos mesmos e da construção de equipamentos 
especiais em materiais de grande exigência. 

 

· Equipamentos:  
· Depósitos de armazenagem de resinas e produtos de base aquosas 
· Depósitos de armazenagem de resinas e produtos de base de solvente 
· Silos para armazenagem de CO2 e TiO2 
· Equipamentos sob pressão e/ou vácuo. 
· Reactores, misturadores e homogeneizadores com doseamento automático. 
· Permutadores de calor de placas, tubulares e tubulares de superfície raspada. 
· Equipamentos isolados e revestidos termicamente, incluindo barreiras de vapor em alguns 

casos  
· Sistema de remolha em automático para controlo de temperatura 

· Sistemas: 
· Projeto e instalação de linhas completas incluindo dimensionamento de tubagens, 

bombas, válvulas, etc. e sua completa automação. 
· Plataformas de produção / fabrico  
· Inertização de tubagens e depósitos de base de solvente 

 

· Instalações automatizadas de transporte, pesagem e doseamento. 
· Transporte pneumático de produto 
· Transporte de produto por sem-fim  
· Tinas para transporte de produtos de diversas capacidades  
· Sistema de medição de nível com sensores radar e ultra-

sónicos 
· Instalação elétrica de proteção e 

comando de diversos equipamentos  
· Sistemas de concentração, condensação e 

tratamento térmico de produtos 
· Dimensionamento de sistemas com vista à 

recuperação de calor e eficiência energética das 
linhas. 
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Divisão de Metalomecânica 
Projeto, construção e instalação de soluções de 

Armazenagem, Movimentação e de Processamento de 
produtos líquidos, gases, pós e granulados 

Divisão de Automação e Controlo Industrial 
Projeto, construção e montagem de soluções de controlo e 
automação, englobando a execução de quadros elétricos e 
desenvolvimento de software para autómatos programáveis. 

Divisão de Instalações Técnicas Especiais 
Projeto, construção e montagem de instalações completas de AVAC/Climatização, sistemas 
solares térmicos, salas limpas, sistemas de recuperação de energia/eficiência energética, redes de 
tubagens para fluídos e gases, sistemas de extinção de incêndios e gestão técnica centralizada. 
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A nossa empresa é, no sector dos plásticos, experiente no projecto e instalação de soluções integradas e 
automatizadas de armazenagem, transporte, pesagem e doseamento de granulado plástico. Ou seja, a solução 
da Valinox coloca na linha de produção que pretender a quantidade desejada de granulado sem necessidade de 
movimentações, trasfegas e intervenção humana, trazendo maior fiabilidade, rastreabilidade, segurança e 
rentabilidade ao sistema com redução significativa das perdas de material.  
 
Com 35 instalações concluídas em 6 países, a Valinox é uma referência neste sector, contando com um 
volume total de armazenagem instalado de 20 000 m3 e um consumo estimado mensal de 180 000 ton/mês.  
 
Entre as diversas instalações nesta área temos:  
 

· Silos para armazenagem de granulados plásticos, de cap. entre 60 m3 e máx. transportável de 300 m3  
· Sistemas de pesagem  
· Instalações de doseamento 
· Instalações de Transporte pneumático 
· Estações de descarga de big-bags com alimentações automáticas aos silos 
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Divisão de Metalomecânica 
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Armazenagem, Movimentação e de Processamento de 
produtos líquidos, gases, pós e granulados 
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Projeto, construção e montagem de instalações completas de AVAC/Climatização, sistemas 
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 Sendo um sector de grande projeção e desenvolvimento na indústria Portuguesa, a Valinox tem estado presente 
em diversos projetos nas maiores empresas nacionais. 

 
· Equipamentos:  

· Depósitos e silos de armazenagem de variadas capacidades. 
· Equipamentos sob pressão e/ou vácuo. 
· Equipamentos diversos de processo. 
· Permutadores de calor de placas, tubulares e tubulares de superfície raspada. 
· Equipamentos isolados e revestidos termicamente. 

· Sistemas: 
· Projeto e instalação de linhas completas incluindo dimensionamento de tubagens, bombas, 

válvulas, etc e sua completa automação. 
· Plataformas de produção / fabrico  
·  

· Instalações automatizadas de transporte, pesagem e doseamento. 
· Transporte de produto por sem-fim  
· Sistema de medição de nível com sensores radar e ultra-sónicos 
· Instalação elétrica de proteção e comando de diversos equipamentos  
·  

· Sistemas de concentração, condensação e tratamento térmico de produtos 

· Dimensionamento de sistemas com vista à recuperação de calor e eficiência energética das 
linhas. 
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Parceira de várias empresas europeias especialistas no projeto nesta área, a Valinox teve o privilégio de participar 
em seis dos maiores projetos de instalações na Península Ibérica, num total de capacidade instalada pela Valinox 
de 17 000 m3. 

 
No portfólio inclui uma unidade modelo de produção de biocombustíveis de projeto e construção Valinox. 

 
· Equipamentos: 

· Construção de diversos equipamentos de processo, nomeadamente: 
 

· Depósitos de armazenagem/pulmão. 
· Permutadores de Calor Tubulares. 
· Reatores, Misturadores, sistemas de aquecimento/arrefecimento. 
· Torres de produção de óleo. 
· Plataformas de produção / fabrico 
· Reservatórios sob pressão.  
· Equipamentos isolados e revestidos termicamente 

 

· Construção de Reservatórios de Grande Capacidade para armazenagem de matérias prima. 
 

· Projeto e instalação de linhas completas incluindo dimensionamento de tubagens, bombas, 
válvulas, etc. e sua completa automação. 
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A nossa empresa tem sido escolhida por diversos clientes para dar apoio na construção de equipamentos e reser-
vatórios para aplicação na indústria ambiental. 
Destacam-se os materiais especiais utilizados na construção dos equipamentos de forma a garantir o seu funcio-
namento nas situações mais extremas.  
 

· Equipamentos 
 

· Silos espessadores de lamas ATM. 
· Silos para armazenagem de lamas desidratadas ATM. 
· Decantadores ATM. 
· Reservatórios horizontais com capacidade até 350 m3. 
· Diversas estruturas e plataformas 
· Reservatórios de grande capacidade em Aço Inox e Aço Carbono 
· Tubagens com grupos de bombagem e instrumentação; 
· Sistemas de transporte. 
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A Valinox é parceira habitual da maior empresa mundial deste setor, dando apoio no desenvolvimento de novas 
soluções produtivas e nas operações de manutenção das variadas unidades industriais. 
 

· Instalações de colmatagem de rolha 
· Instalações de transporte e doseamento de líquidos e pós 
· Instalações de cozedura de cortiça 
· Silos de armazenagem de discos e transportadores  
· Estruturas e paletes de transporte e cozedura  
· Máquina de Colmatagem de Rolhas 
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Divisão de 
INSTALAÇÕES  

TÉCNICAS ESPECIAIS  

A nossa Divisão de Instalações Técnicas Especiais 
desenvolve a sua atividade desde 1986, nas áreas de 
Projeto, Construção e Montagem de Instalações de Ar 
Condicionado, Aquecimento, Tratamento de ar, Ventilação, 
Recuperação de energia e Gestão Centralizada de 
Processos. 
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Apresentação geral da DIVISÃO  
INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 

Início da atividade: 1986 
 
Garantia da Qualidade: Certificação do sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001 
 
Controlo Ambiental: Certificação do sistema de Gestão Ambiental segundo a norma NP EN ISO 14001 
 
Segurança no Trabalho: Certificação do sistema de Gestão da Segurança e da Saúde no trabalho segundo a norma NP 
ISO 45001 
 
Serviço certificado: Certif Decreto Lei 56/2011 / Reg. (CE) 303/2008 
 
Alvará de construção n.º 26907 
 
Registo na ANPC n.º 1515 
 
Produção da Divisão de Instalações Técnicas Especiais 
 
Conceção, fabrico e instalação de  

· Instalações mecânicas AVAC (Ar condicionado, 

aquecimento, climatização, tratamento de ar, ventilação, 

desenfumagem, etc.). 

· Redes de utilidades para unidades industriais, 

nomeadamente tubagens (piping) de fluidos e gases 

(vapor, ar comprimido, água, combustíveis, gases 

medicinais, etc.) 

· Sistemas de Combate a Incêndios em Edifícios (SCIE). 

· Salas limpas (“clean rooms”) para a indústria e unidades 

hospitalares. 

· Câmaras frigorificas. 

· Eficiência energética e energias renováveis. 

· Humidificação e desumidificação. 

· Tratamento de águas para piscinas. 

· Despoeiramento e tratamento de poluentes. 

· Centrais térmicas. 

· Automação e controlo de edifícios e processos industriais, 

otimização dos mesmos, condução remota das 

instalações e gestão de energia e consumos. 

· Assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva 

(esporádica ou planeada, contratos de manutenção,…) 

por técnicos qualificados nas respetivas áreas de atuação. 

· Arrefecimento de salas de infraestruturas. 

· Soluções para necessidades específicas. 

Algumas áreas de intervenção: 

· Edifícios de serviços, tais como, Escritórios, Hotéis, Lojas, 

Restaurantes, entre outros. 

· Salas de espetáculos, Cinemas, Auditórios, entre outros 

· Piscinas, Spas, Health Clubs e Recintos desportivos. 

· Escolas, Museus, Arquivos e Bibliotecas. 

· Hospitais, Clínicas e Centros de Saúde. 

· Edifícios Habitacionais e Moradias 

· Parques de estacionamento cobertos. 

· Salas Limpas, salas de Informática/serviços. 

· Áreas de produção e armazenagem de produtos 

alimentares. 

· Salas de servidores, data centres, salas de equipamentos 

sensíveis. 

· Unidades industriais, incluindo sistemas de apoio para os 

equipamentos produtivos (aquecimento, arrefecimento, 

exaustão de gases, utilidades, etc) 

· Obras Públicas e privadas em geral. 



SALAS LIMPAS

E SALAS DE

INFORMÁTICA

ÁREAS DE ACTIVIDADE DA DIVISÃO DA CLIMATIZAÇÃO (1/3)

EDIFÍCIOS

HABITACIONAIS

E PARQUES DE

ESTACIONAMENTO
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Âmbito de Certificação
- Projecto, Construção e Montagem de Equipamentos de Metalomecânica

- Projecto, Instalação e Assistência de Sistemas de Climatização

t. (+351) 256 420 900

f. (+351) 256 462 010

valinox@valinox.pt

www.valinox.pt

Divisão de Metalomecânica

Projecto, construção e instalação de

soluções de Armazenagem, Movimentação e

Processamento de produtos líquidos, pós e granulados

Divisão de Climatização

Projecto, construção e instalação de soluções de

Ar Condicionado,Aquecimento,

Ventilação, Despoeiramento e Tratamento de ar

Divisão de Electricidade
Execução de instalações eléctricas

de Média e Baixa tensão, de Telecomunicações,

de Segurança e de Gestão centralizada de processos

valinox - Indústrias Metalúrgicas, S.A.

zona industrial da Farrapa
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Divisão de Metalomecânica 
Projeto, construção e instalação de soluções de 

Armazenagem, Movimentação e de Processamento de 
produtos líquidos, gases, pós e granulados 

Divisão de Automação e Controlo Industrial 
Projeto, construção e montagem de soluções de controlo e 
automação, englobando a execução de quadros elétricos e 
desenvolvimento de software para autómatos programáveis. 

Divisão de Instalações Técnicas Especiais 
Projeto, construção e montagem de instalações completas de AVAC/Climatização, sistemas 
solares térmicos, salas limpas, sistemas de recuperação de energia/eficiência energética, redes de 
tubagens para fluídos e gases, sistemas de extinção de incêndios e gestão técnica centralizada. 

AVAC (Aquecimento, ventilação, ar condicionado) 
 
A Valinox implementa diversas soluções de AVAC, em edifícios, unidades industriais, moradias, 
etc. Realiza a conceção, fabrico e montagem de instalações de climatização, ar condicionado, 
humidificação/desumidificação, piso/teto radiante, aquecimento central e outros sistemas de 
controlo de temperatura, humidade, qualidade do ar, etc. 
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tubagens para fluídos e gases, sistemas de extinção de incêndios e gestão técnica centralizada. 

Redes de tubagens 
 
A Valinox produz redes de tubagens para os mais diversos fluidos e gases nas mais diversas in-
dústrias, recorrendo a recursos humanos e equipamentos especializados em soldadura e outros 
processos de união, 
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Solar térmico 
 
A Valinox conta já com vários anos de experiência na implementação de sistemas solares térmicos 
para a produção de água quente, quer para ser utilizada em processos industriais quer como água 
quente sanitária.  

Desenfumagem, despoeiramento, tratamento de gases,  
exaustão cozinhas 

 
A necessidade de eliminação ou redução do nível de poluição nos postos de trabalho, levou a 
Valinox à execução de instalações de exaustão e tratamento de poluentes, personalizadas à 
necessidade de cada Cliente. 
Temos vindo a realizar instalações nos mais diversos Clientes, desde unidades industriais, 
laboratórios, grandes cozinhas, parques de estacionamento, etc. 
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Sistemas de combate a incêndios 
 
A Valinox encontra-se entre as empresas registada na ANPC para a realização de atividades de 
comércio, instalação e/ou manutenção de equipamentos e sistemas contra incêndio em edifícios 
(SCIE) no mercado nacional. 

Centrais térmicas, com caldeiras, chillers/bombas de calor,  
torres de arrefecimento 

 
Instalamos soluções chave na mão de centrais térmicas, com chillers, bombas de calor, caldeiras, 
torres de arrefecimento, tubagens, electrobombas, válvulas, instrumentação, para a produção de 
água refrigerada, vapor, óleo térmico, água quente, etc. 
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Salas limpas (clean rooms), blocos operatórios, salas de produção 
produtos sensíveis 

 
A Valinox tem larga experiência na execução de salas limpas, blocos operatórios na área da saúde e zonas de 
produção de produtos em ambiente controlados,  
Produzimos para: hospitais, indústria farmacêutica, laboratórios, indústrias alimentares, unidades de produção de 
hardware informático, unidades de produção de fibra ótica, salas de servidores, etc. 
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Tratamento de águas 
 
A Valinox desenvolve soluções para instalações de tratamento de águas, para piscinas, processos 
industriais, ETAR/ETARI, etc. 

Manutenção preventiva e curativa, contratos de manutenção 
 
Prestamos serviços de manutenção e assistência técnica, nas diversas áreas em que atuamos. Os 
serviços são efetuados por técnicos qualificados/credenciados, com vasta experiência na 
manutenção, reparação e operação das instalações e equipamentos em causa. 
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Arrefecimento de salas de infraestruturas (salas de servidores, data 
centres, salas telecomunicações, salas de quadros elétricos, etc) 

 
O funcionamento contínuo de equipamento de TI, telecomunicações e infraestrutura de servidores, 
leva a necessidade de monitorização contínua da temperatura e da humidade nestes espaços. A 
Valinox oferece soluções para o controlo eficiente e seguro desses parâmetros (ou outros 
requisitos) para estes espaços. 



PT 

�37�0= 
Rev.04 

Divisão de Metalomecânica 
Projeto, construção e instalação de soluções de 

Armazenagem, Movimentação e de Processamento de 
produtos líquidos, gases, pós e granulados 

Divisão de Automação e Controlo Industrial 
Projeto, construção e montagem de soluções de controlo e 
automação, englobando a execução de quadros elétricos e 
desenvolvimento de software para autómatos programáveis. 

Divisão de Instalações Técnicas Especiais 
Projeto, construção e montagem de instalações completas de AVAC/Climatização, sistemas 
solares térmicos, salas limpas, sistemas de recuperação de energia/eficiência energética, redes de 
tubagens para fluídos e gases, sistemas de extinção de incêndios e gestão técnica centralizada. 

Divisão de 
AUTOMAÇÃO E 
CONTROLO INDUSTRIAL 

A nossa Divisão de Automação e Controlo Industrial 
desenvolve a sua atividade no projeto, construção e 
montagem de soluções parciais ou completas de controlo e 
automação, englobando a construção de quadros elétricos e 
o desenvolvimento de software para autómatos
programáveis (PLC) e de interface homem/máquina usando
sistemas de supervisão e consolas táteis.
.
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Apresentação Geral da DIVISÃO  
DE AUTOMAÇÃO E CONTROLO INDUSTRIAL 

Início da actividade: 2000 
 
Garantia da Qualidade: Certificação do sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001 
 
Controlo Ambiental: Certificação do sistema de Gestão Ambiental segundo a norma NP EN ISO 14001 
 
Controlo de Segurança: Certificação do sistema de Gestão da segurança e da saúde segundo a norma NP ISO 
45001 
 
Produção da Divisão de Automação e Controlo Industrial 
 
Projeto, Montagem e Instalação de Soluções de Eletricidade e Automação englobando: 
 

· Desenvolvimento de software para automatos programáveis (PLC) ou controladores (DDCs) 
· Sistemas de Supervisão ou GTCs 
· Consolas táteis 
· Quadros elétricos de comando e/ou potência 

 
Desenvolvimento de Soluções para: 
 
Automatização de máquinas, processos de fabrico, sistemas de receção, armazenagem e movimentação de 
produtos (líquidos, pós e granulados), sistemas de pesagem e doseamento incluindo gestão de receitas e 
gestão técnica de edifícios. 

· Colas, Tintas e ResiNas 
· Plásticos           
· Química              
· Cerâmica          
· Vinhos            
· Cervejas e Refrigerantes  
· Cosmética Farmacêutica 

· Embalagens Plásticas 
· Biocombustíveis 
· Cortiça 
· Águas 
· Laticínios 
· Outros Mercados 



 

 

PT 

�37�0= 
Rev.04 

Divisão de Metalomecânica 
Projeto, construção e instalação de soluções de 

Armazenagem, Movimentação e de Processamento de 
produtos líquidos, gases, pós e granulados 

Divisão de Automação e Controlo Industrial 
Projeto, construção e montagem de soluções de controlo e 
automação, englobando a execução de quadros elétricos e 
desenvolvimento de software para autómatos programáveis. 

Divisão de Instalações Técnicas Especiais 
Projeto, construção e montagem de instalações completas de AVAC/Climatização, sistemas 
solares térmicos, salas limpas, sistemas de recuperação de energia/eficiência energética, redes de 
tubagens para fluídos e gases, sistemas de extinção de incêndios e gestão técnica centralizada. 

SETOR QUÍMICO  
Instalação de doseamento e mistura através de receitas 

 
Automatização de instalações de produção de adjuvantes composto por um sistema de microdoses e um misturador 
com um dispersor em linha para adição de pós. 

A instalação tem um parque de tanques de matéria-prima e um sistema de aquecimento de água quente. 

As microdoses e o misturador estão equipados com sistema de pesagem e a produção é baseada em receitas.  

Registo de histórico de produção com possibilidade de exportação local ou para rede, com integração com sistema 
ERP do cliente. 

Instalação de isocianato e  
Poliol - Espumas 

 
Automatização de instalações de Poliol e de Isocianato 
que contempla a carga, recirculação e envio do produto 
para os tanques diários. 

Os tanque são equipados com sistemas de pesagem 
para visualização da quantidade de produto. As bombas 
podem ter rotatividade automática. A pressão dos 
tanques é controlada automaticamente. 
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SETOR DOS PLÁSTICOS 
Instalação de receção, armazenagem e alimentação da produção de filme plástico 

Controlo de receção, armazenagem e envio de granulado PP e PE para máquina de produção de filme. Integração 
com máquinas das maiores referências mundiais. 

A instalação exemplo descrita composta por 25 silos de 300 m3 e 2 silos de 50 m3 para produto reciclado. Todos os 
silos estão equipados com sistema de pesagem e a carga pode ser feita diretamente de camiões cisterna ou por 
uma estação de descarga de sacos big bag. É possível integrar uma estação automática de carga de sacos. 

O abastecimento à máquina é feito por 3 linhas de envio, sendo que cada uma tem o seu próprio supressor e envia 
para os respetivos destinos. 

É feito um registo das cargas e também dos envios para os vários pontos de consumo. Nos silos, a matéria-prima é 
representada por camadas que correspondes às cargas efetuadas. É possível integração com ERP. 

SETOR DAS RESINAS 
Instalação chave na mão 

Automatização de instalação de produção de resinas, a qual contempla um parque de tanques de matéria-prima, 
dois reatores de 35m3, estação de descarga de sacos, tanques de produto acabado, estações de enchimento de 
bidões de 200kg, torre de arrefecimento e tratamento de subprodutos. Os reatores, os tanques de produto acabado e 
as estações de enchimento de bidões estão equipadas com sistemas de pesagem.  

A produção dos reatores é baseada em receitas. Exportação de histórico de produção pode ser feita localmente ou 
para rede. É possível integração com sistema ERP. 
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SETOR PASTA E PAPEL 
Instalação de transferência de pasta entre duas unidades distintas 

 
Automatização do processo de transferência de pasta de papel entre duas unidade fabris através de um pipeline, 
controlo do abastecimento de água e envio de águas contaminadas para ETAR. 

A troca de dados com o fornecedor da pasta de papel é feita através de fibra ótica devido à distância entre as 
unidade fabris. A instrumentação instalada tem o protocolo Profibus PA. Comunicação com ERP. 
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Gestão Técnica Centralizada (GTC) de edifícios 
 
 
Controlo centralizado dos sistemas de climatização (AVAC), iluminação, KNX e ligação com vários protocolos de 
comunicação dos equipamentos existentes. Postos de supervisão onde se controlam toda a instalação e registos de 
dados em tempo real, envio de alarmes em tempo real e registos programados por email, acessos remotos, etc. 
Navegação intuitiva através de sinópticos que facilitam o entendimento e exploração da instalação. 
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Unidades de tratamento de ar (UTA) 

Sistema de climatização para vários espaços do edifício, podendo conter unidade de expansão direta acoplado 
(VRV) ou baterias de aquecimento/arrefecimento, recuperação do ar por fluxos cruzados ou roda térmica. São 
instalados vários sensores para medição e registo de temperaturas, pressões, caudais, colmatação de filtros, 
velocidades, etc. 

Sistemas de ventilação e desenfumagem 

Produzimos sistemas de ventilação para insuflação, extração, desenfumagem ou pressurização dos espaços. 
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Protocolos de comunicação 
 
 
Integração por protocolo de comunicação de vários equipamentos da instalação (Modbus, M-bus, KNX, LonWorks ou 
outros). Deste modo, todos os dados dos equipamentos poderão ser incluídos no sistema de supervisão para 
registos, controlo e/ou monitorização. Tipicamente são integradas UTA´s, Chillers/Bombas de Calor, analisadores de 
energia, contadores de água/energia, bateria de condensadores, postos de transformação, etc. 

Controlo da iluminação 
 
 
O controlo da iluminação pode ser efetuado por 
protocolo de comunicação ou diretamente por 
contactores, em função das zonas ocupadas, da 
luminosidade ou horários, poupando assim os 
equipamentos, os recursos naturais e 
monetários. 
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Centrais técnicas 

Controlo de todos os equipamentos sincronizados de modo a se obter um controlo perfeito e otimizado, com o 
maior rendimento ao menor custo possível. Pode-se usar conversores de frequência nos equipamentos, válvulas 
modulantes, transdutores de pressão, sondas de temperatura, pressostatos, set points dinâmicos, integrações e 
um sistema com painéis solares para usufruir do aquecimento das águas "gratuitamente".  Todo o controlo é 
pensado numa gestão eficiente cumprindo os requisitos legais e de boas práticas da engenharia. 

Horários dinâmicos para a instalação 

Uso de matrizes para a definição de horários dinâmicos na operação das instalações, em função das necessidades e 
locais, é escolhido o horário adequado. 
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Multi-espaços da instalação 
 
 
São criados controlos específicos para os mais variados espaços de uma instalação, como quartos, salas de estudo, 
salas reuniões, zonas técnicas, etc. 
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Estados dos equipamentos em tempo real 
 
 
É possível saber o estado dos equipamentos e alarmes em tempo real, nomeadamente disjuntores, cortes locais, 
diferenciais, etc. Também muito usado para os sistemas de segurança, onde podemos monitorizar os estados dos 
registos de corta fogo, controladores permanentes de isolamento, sinais de incêndio e monóxido de carbono, etc.  
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Gráficos da instalação 
 
 
Tanto o programador do sistema de GTC como o utilizador, podem criar gráficos das variáveis do sistema, simples 
ou combinados e de diversor tipos (barras, linhas, pontos, etc). Há a possibilidade de construir gráficos de um deter-
minado tempo do histórico e definir a resolução de amostragem dos mesmos, uma flexibilidade total para o utilizador 
e armazenamento por vários anos. Desta forma poderemos compreender também o funcionamento e resposta de 
um determinado sistema em função das diversas variáveis como é o caso dos PID´s. Muito útil e versátil também 
para comparar consumos de energia de diversos equipamentos no tempo e obter uma relação direta na poupança 
de energia. 

Estações de águas 
 
 
Controlo e monitorização das estações de águas, quer pluviais, quer saneamento ou de sistemas anti-incêndio. 
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Assemblagem de quadros elétricos 
 
 
A divisão de automação tem capacidade para projetar e executar todas as fases de um projeto, incluído a 
elaboração de projetos elétricos e a assemblagem de quadros elétricos. 
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Instalações no terreno 
 
 
A divisão de automação procede à instalação de quadros elétricos, caminhos de cabos, ligações elétricas e 
pneumáticas aos diversos equipamentos de campo das instalações. 
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