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EDITORIAL
Nesta edição da SoporNews, a primeira de 2015, daremos a conhecer um

Este ano de 2015, é um ano extremamente

pouco do percurso percorrido no acompanhamento, cada vez mais próximo

especial para a SOPORMETAL, em julho a

aos nossos clientes dispersos pelo mundo. Esta newsletter pretende demons-

empresa não vai comemorar somente mais

trar perseverança, qualidade e força, de toda equipe Sopormetal.

um ano. A SOPORMETAL este ano celebra
30 anos de uma vida, um verdadeiro marco
histórico para qualquer empresa, sinal não

Daremos especial destaque à presença em duas importantes feiras no seu
sector: Em primeiro lugar a participação na Chillventa 2014, Nuremberga na
Alemanha, dedicada à refrigeração industrial, ar condicionado e bombas de

só de longevidade e persistência no seio de

calor. Em segundo, e numa aposta de consolidação e dinamização do mercado

uma indústria competitiva e exigente, tudo

nacional, destacaremos a participação na 15ª edição da EMAF 2014 – Feira

isto também é sinónimo de qualidade,

Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Indústria, que

dinamismo, mente aberta á mudança dos

decorreu na Exponor, Porto.

tempos, inovação e permanente adaptação
às maiores exigências do mercado.

Faremos uma breve menção a outras feiras internacionais que decorreram
durante o primeiro semestre deste ano, tais como a SteelFab 2015 no Expo
Centre Sharjah, Emirados Árabes Unidos e a AHR Expo 2015 - Feira Internac-

Os 30 anos da SOPORMETAL são tanto um

ional de Ar condicionado, Aquecimento e Refrigeração, em Chicago.

sinal de maturidade, quanto da sua moderni-

Nesta edição daremos também um especial destaque ao almoço de natal da

dade e capacidade de rejuvenescer cada

empresa e todas as atividades desenvolvidas durante este convívio em família

ano que passa, projetando-se desta forma

entre colaboradores da empresa e os respetivos familiares.

para o futuro como um dos maiores parceiros mundiais no mundo do Brazing.

E com todos estes objetivos que trabalhamos,

motivados,

impulsionados

pela

vontade de fazer sempre mais e melhor para
estar à altura da preferência e da confiança
dos nossos clientes.

JOINING THE WORLD SINCE 1985

Dr. Bruno Cadima
General Manager

Joining the world since 1985
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Destaques
CHILLVENTA 2014

EMAF 2014

Mais uma vez a Sopormetal marcou presença no mais

A 15ª edição da EMAF – Feira Internacional de Máquinas,

importante certame dedicado à refrigeração industrial, ar

Equipamentos e Serviços para a Indústria, decorreu entre 19

condicionado e bombas de calor.

e 22 de novembro na Exponor tendo contado pela primeira

Segundo dados disponíveis, foram registados mais de 30
000 visitantes, oriundos de mais de 110 países, o que representa um aumento de certa de 7% em relação à última
edição em 2012.

vez com a presença da Sopormetal. Durante 4 dias as 350
empresas participantes esgotaram o espaço de exposição,
permitindo aos 40.000 visitantes o contacto com as mais
recentes novidades no setor. A nossa participação veio mais
uma vez confirmar a liderança no mercado ibérico de

A Sopormetal, no seguimento do investimento que tem feito

brasagem, tendo o nosso stand e produtos atraído a especial

para a expansão da marca, mas também no seguimento do

atenção dos muitos visitantes que junto de nós marcaram a

investimento que tem feito na angariação de novos parceiros

sua presença. A excelente dinâmica criada pela visualização

em mercados já desenvolvidos e noutros por desenvolver,

do filme de apresentação da empresa, os esclarecimentos

aumentou de forma significativa a sua presença. Para além

prestados pelos nossos comerciais assim como o contacto

de um processo de divulgação mais ativo, surgimos com

com os produtos expostos permitiu reforçar a nossa imagem

uma nova imagem, mais forte e com um espaço mais amplo

num setor de atividade onde claramente nos destacamos.

para podermos interagir com mais clientes e dar a conhecer
as vantagens de trabalhar com a empresa.

No segundo dia de feira, mais uma vez a Sopormetal esteve
em evidência proporcionando aos visitantes um cocktail

Ao longo dos 3 dias de exposição, o stand foi visitado não só

onde a boa disposição imperou. O momento de convívio

por novos potenciais clientes, mas também por clientes já

entre colaboradores da Sopormetal e convidados que

fidelizados e com historial de sucesso na empresa.

fizeram questão de nos prestigiar com a sua presença

Enquadrada na estratégia estabelecida para expansão de
mercados, e no reforço da presença da marca Sopormetal
em mais de 70 países, este certame vem mostrar que a

permitiu em ambiente um pouco mais descontraído, a
partilha de experiências e opiniões relevantes que a todos
certamente enriqueceram profissionalmente.

empresa está no caminho certo para abrir novos horizontes

Esperamos que a EMAF e a visita ao nosso stand tenha

e alargar a sua rede de contactos.

correspondido às expectativas de todos os visitantes, pelo

O sucesso desta participação ficou bem patente nas oportunidades que se abriram e nas relações que se fortificaram.

que é com enorme prazer que nos disponibilizamos para
futuros contactos.

Em 2016 estaremos novamente em Nuremberga, para
demonstrar a qualidade das soluções que já estamos a
desenvolver!
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Empresa
ALMOÇO DE NATAL 2014
Mais uma vez o Almoço de Natal reuniu toda a equipa
Sopormetal Portugal, Sopormetal España, e respetivos familiares como forma de acarinhar todos os que fazem parte
desta grande família. A organização do evento foi preparada
ao pormenor que iniciou com a receção dos colaboradores e
familiares através de uma visita guiada às instalações e zona
fabril para dar a conhecer a crescente evolução que a
empresa sofreu neste último ano ao nível organizativo, de
inovação tecnológica e dos produtos.
Depois do convívio na zona do Bar, deu-se início ao almoço
que decorreu nas instalações da empresa com um serviço
de catering personalizado.
Durante o almoço decorreram diversas atividades de
entretenimento e diversão para as crianças, não esquecendo
todavia os mais crescidos com um karaoke para animar o
ambiente e promover a interação de todos os presentes. O
momento mais esperado das crianças foi a entrega de
presentes que fez as delícias de todos.
O final do almoço foi marcado por um filme com os melhores
momentos de convívio da empresa como forma de prestar
uma homenagem a toda a equipa, com a mensagem motivacional por parte do presidente da empresa - Eng.º Carlos
Cadima e finalmente com a entrega de um cabaz de Natal a
todos os presentes.

PROJETO DE SOLIDARIEDADE
A Sopormetal desenvolveu no último período festivo mais
uma ação de solidariedade que consistiu na confeção e
venda de marmelada. Esta campanha visou angariar
fundos para doar ao Jardim de Infância do Campo
situado em Ribeira de Fráguas, freguesia de Albergariaa-Velha, e que engloba ensino pré-escolar.
A receita resultante da venda deste doce reverteu na sua
totalidade a favor desta instituição.
Esta iniciativa reflete a importância que a Sopormetal
atribui às crianças, verdadeiros precursores da evolução
da nossa sociedade.

Joining the world since 1985
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Breves
The 11th Edition

ALBERGARIA A VELHA

Não perca as próximas feiras com a presença da Sopormetal !
8-10. 4. 2015
Hall: 2 Stand: 2D6

10-14. 3. 2015 Hall: 6.2 Stand: E78

Cintermex, Monterrey, Mexico

MAY 5-7, 2015

23-26 November 2015
Dubai World Trade Centre

www.thebig5.ae
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