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MENSAGEM

Nesta edição, iremos fazer uma rápida abordagem de todas as novidades
importantes que ocorreram na empresa.

Inovar com Futuro…

Em primeiro lugar, iremos destacar a conclusão de nossas novas instalações que resultam da evolução e do crescimento sustentável da

A inovação continua a ser fundamental para o

empresa e dos seus recursos humanos. Esta evolução só foi possível

desenvolvimento de uma indústria competitiva.

graças à confiança demonstrada pelos clientes na qualidade da nossa
gama de produtos.

Mesmo em períodos difíceis, a SOPORMETAL
continua a investir e a apostar na inovação,
acreditando ter produtos tecnicamente cada
vez mais evoluídos.

Iremos também apresentar um novo produto – SOPOR-GREEN – um
decapante para brasagem isento de fluoretos e que reflete ao nosso
processo investigação contínua em produtos ecológicos. Os nossos decapantes são os mais adequados às nossa gama de ligas para brasagem

A SOPORMETAL mantém-se forte apesar da

porque são desenvolvidos para reforçar a boa performance do produto.

conjuntura e, por isso, tem razões para perspe-

Finalmente, vamos destacar a nossa participação na CLIMATIZACIÓN

tivar um bom ano de 2013.

2013, uma feira internacional dedicada aos setores do Ar Condicionado,

A construção das novas instalações fabris foi
concluída no primeiro semestre. Estas estão

Aquecimento, Ventilação e Refrigeração, que teve lugar no primeiro
semestre deste ano no Centro de Exposições de Madrid IFEMA.

dotadas de uma panóplia de inovações produti-

Iremos concluir com uma breve referência às feiras internacionais em que

vas fantásticas, que fazem com que a capaci-

iremos participar no último semestre deste ano.

dade

produtiva

da

empresa

aumentade

exponencialmente.
Com estas evoluções, a capacidade de
resposta da empresa é muito mais rápida (JUST
IN TIME), o que nos dias de hoje é uma
mais-valia fundamental para qualquer mercado.
Este crescimento também se tem sentido
comercialmente, onde tem sido elaborado um
trabalho árduo por toda a equipa. Desta forma,
podemos

afirmar

que

nos

encontramos

presentes nos 5 continentes, o que muito nos
orgulha.

Dr. Bruno Cadima
General Manager
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Empresa
NOVA FÁBRICA
2013 já demonstrou ser um ano de mudanças importantes
para o Grupo Sopormetal.
Durante o primeiro trimestre foi concluída a nova fábrica e
estamos agora preparados para superar muitas das nossas
limitações e enfrentar novos desafios. Só foi possível alcançar este
objetivo através do rigoroso cumprimento da estratégia de expansão
estabelecida há três anos.
A mudança para novas instalações também se traduziu em grandes
mudanças no processo produtivo e no desenvolvimento de produtos.
A nossa capacidade de produtiva foi bastante melhorada. Além
disso, a qualidade dos nossos produtos sofreram grandes melhorias, principalmente devido à capacidade de que agora dispomos
para analisar o produto a cada passo do seu desenvolvimento,
garantindo a melhor qualidade.
Neste momento dispomos de um laboratório melhorado e totalmente equipado que nos permite analisar e/ou desenvolver produtos
de alta qualidade, capazes de responder a todos os requisitos dos
nossos parceiros. Uma das últimas melhorias da nossa linha de
produtos foi o SOPOR GREEN, um novo decapante “amigo” do
ambiente.
Só conseguimos chegar a este nível de desenvolvimento,
graças à confiança que os nossos clientes e parceiros têm vindo a
demonstrar ao longo destes 28 anos de existência. A estes e a toda
a equipa que trabalha diariamente para uma melhor Sopormetal, o
nosso muito obrigado!

SOPOR-GREEN
Novo decapante para brasagem
Sopor Green é um decapante para brasagem
de aplicação universal isento de fluoretos e ácido
bórico, especialmente desenvolvido para ligas de
brasagem com largo intervalo de fusão indicado para
brasagem de cobre, latão e aço inoxidável.
A isenção de fluoretos e ácido bórico melhora
a segurança no local de trabalho eliminando todas as
emissões de flúor para o meio ambiente e para a
saúde humana.
Este decapante é solúvel em água e pode apresentarse sob a forma de pó ou pasta.
TEMPERATURA DE TRABALHO : 550-850 ºC
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Destaques

INTERNATIONAL AIR-CONDITIONING,
HEATING, VENTILATION AND
REFRIGERATION EXHIBITION

CLIMATIZACIÓN 2013
No primeiro semestre deste ano, decorreu no
Centro de Exposições de Madrid o certame Climatización, que nos mostrou a realidade atual do setor da
climatização e refrigeração.
Este certame permitiu-nos chegar a diversas
conclusões. A primeira, foi que se deu um ajuste dos
mercados, mas de forma dura. A segunda é que, apesar
disto, as empresas participantes deste certame, certamente muito menos que o certame anterior, foram
capazes de sobreviver e avançar nestas condições tão
adversas graças à sua elevada capacidade de adaptação, por um lado através da exportação e, por outro
lado, aperfeiçoando a sua tecnología de produção,
controlando tanto os custos de investimento como
estruturais.
Com
este
conjunto
de
situações,
a
SOPORMETAL
ESPAÑA,
fazendo
parte
da
SOPORMETAL INTERNATIONAL GROUP, também se
adaptou às necesidades dos seus clientes, dando apoio
e apresentando soluções técnicas viáveis e mais
económicas aos clientes, tornando-os mais competitivos na sua produção.
Finalmente, gostaríamos de destacar que
tivemos uma grande afluência de visitantes no nosso
stand. Desde consumidores finais, pequenos distribuidores locais a instaladores de diferentes setores.
Por tudo isto, e como resumo da segunda
participação neste certame, podemos afirmar que os
resultados foram positivos, muito esclarecedores dentro
do setor e uma aposta de futuro para um crescimento
sustentado e credível. É o primeiro passo para este novo
paradigma industrial e comercial que se está a formar.
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Breves

ALBERGARIA A VELHA

WELDEX 2013
Pela primeira vez a Sopormetal estará presente na
WELDEX - International exhibition for welding materials, equipment and technologies.

8 – 11 October 2013
Moscow, EEC Sokolniki

13th International exhibition

COME VISIT US AT
Hall: 4.1 Stand: B305

Este certame irá decorrer entre os dias 8 e 11 de
Outubro no ECC Sokolniki em Moscovo e é o mais
importante do sector no mercado na Rússia e países
da CEI (Comunidade dos Estados Independentes)
na tecnologia de soldadura. Dará a conhecer as mais
recentes novidades em equipamentos de soldadura,
tecnologia avançada e materiais para a construção,
petróleo e gás, engenharia, metalurgia e outras
indústrias.
A nossa participação neste certame permitirá
consolidar a presença da Sopormetal no mercado
Russo e países da CEI.
Estaremos no pavilhão 4.1, Stand B305.

The BIG 5 - 2013
Dubai World Trade Centre
Pela segunda vez a Sopormetal vai marcar presença
na BIG 5. Este certame irá decorrer entre os dias 25
e 28 de Novembro, no Dubai World Trade Centre
sendo o mais importante certame de construção do
Médio Oriente, englobando também os sectores da
Ventilação, Ar Condicionado, Aquecimento e dos
Produtos Ecológicos.
A participação neste certame representa a consolidação da Sopormetal no mercado do Médio Oriente.
Estaremos no Stand 2-F67.
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