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Ínformaça o geral e certificaço es 

APRESENTAÇÃO 

A OLÍVETEL SA, fundada em 1994, e  um Fabricante Nacional Certificado, especializado em transformaça o 

de chapa de aço e fabrico de soluço es especí ficas (Peças, Componentes e Produtos), a  medida dos Clientes. 

 

 

  

 

 

Para ale m da sua vasta gama de produtos e das suas marcas pro prias, a OLIVETEL SA disponibiliza aos seus 

Clientes, serviços especializados de Projecto, Desenho, Corte, Puncionagem, Quinagem, Soldadura, 

Tratamento de Superfície, Pintura e Lacagem  e Colocação de Isolamentos para selagem de peças em 

chapa de aço.  

Todos estes serviços sa o executados de acordo com a exige ncia e requisitos inerentes a s certificaço es e 

processos de qualidade existentes, garantindo assim ao Cliente, um ní vel de qualidade superior, na o so  das 

peças e componentes transformados como tambe m nas interacço es, relacionamento e cumprimento dos 

pressupostos e prazos estabelecidos.  

De forma a abranger todas as necessidades dos Clientes que recorrem a estes serviços, a OLÍVETEL SA tem 

um modelo de serviço flexí vel que permite quer o fabrico e execução directa a partir dos planos e 

desenhos dos Clientes ou em caso de inexistência desses, a OLIVETEL SA desenvolve os planos e 

desenhos através do seu próprio Gabinete de Engenharia & Concepção para o respectivo fabrico. 

Estes serviços sera o sempre orçamentados tendo em conta as a reas de intervença o, a sua complexidade e 

dimensa o, garantindo assim ao Cliente que ele na o paga pelo que na o utiliza. 

 

 

 

 

 

TRANSFORMAMOS AS ÍDEÍAS EM PRODUTOS E NEGO CÍOS 
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Serviços 

A flexibilidade do modelo de serviço da OLÍVETEL SA, permite que cada uma das actividades produtivas, 

nomeadamente Projecto e Desenho, Corte e Puncionagem, Quinagem, Soldagem, Tratamento de 

Superfície, Pintura e Lacagem, possam ser efectuadas individualmente de acordo com as necessidades do 

Cliente. 

PROJECTO E DESENHO 

Nesta componente, a OLÍVETEL SA funciona como uma extensa o das compete ncias dos Clientes, colocando 

ao seu dispor todo o Know-How e experie ncia acumulada ao longo de mais de duas de cadas. 

Neste contexto, o facto de o Cliente na o deter conhecimentos, qualificaço es ou ferramentas para desenvolver 

actividades de Projecto e Desenho, na o impedem que a sua ideia de nego cio na o possa ser implementada. 

A OLÍVETEL SA dispo em de toda a tecnologia e 

ferramentas que permitem o desenvolvimento atrave s de 

software CAD especí fico, de desenhos e planos para 

fabrico. A interacça o activa entre o Cliente e os nossos 

Engenheiros e Desenhadores, permitem chegar aos 

resultados desejados, seguindo sempre as melhores 

pra ticas de validaça o e experimentaça o conjunta. 

      Sendo a OLÍVETEL SA desde 2011, membro da COTEC  

PME Ínovaça o, assegura aos seus Clientes um conjunto de caracterí sticas que se traduzem em diferenciaça o 

e inovaça o no resultado final. 

Esta actividade de Projecto e Desenho e  

uma das actividades essenciais e que 

tem uma predomina ncia sobre os 

custos finais da soluça o. 

E  nesta fase que a experie ncia e o todo 

o Know-How, permitem desenhar de 

forma a eliminar ou mitigar custos 

associados a futuras actividades do 

Cliente, como a assemblagem, questo es 

logí sticas ou constrangimentos de 

instalaça o. 

O projecto e desenho deve ser sempre elaborado tendo em conta os custos e benefí cios da soluça o final, nunca 

perdendo de vista os objectivos de competitividade, diferenciaça o, fiabilidade e funcionalidades desejadas. 
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CORTE E PUNCIONAGEM 

 

A OLÍVETEL SA coloca a  disposiça o dos seus Clientes, um serviço que incorpora va rias unidades de produça o 

para Corte e Puncionagem de peças em chapa de aço. 

Esta actividade, efectuada por diversas te cnicas e tecnologias, desde o corte e furaça o atrave s de ma quinas de 

corte com recurso a guilhotina e punço es ou a tecnologia lazer, permite adaptar a melhor te cnica a s reais 

necessidades e objectivos do Cliente. 

Os planos de fabrico anteriormente efectuados, tenham eles sido elaborados pelo Cliente ou pela OLÍVETEL 

SA, sa o as instruço es que ira o ser tratadas e interpretadas pelo software que garante a comunicaça o com as 

ma quinas e tecnologia associada a este serviço. 
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QUINAGEM 

 

A OLÍVETEL SA coloca a  disposiça o dos seus Clientes, um serviço que 

incorpora va rias unidades de produça o para Quinagem de peças para 

chapa de aço. 

Esta actividade, efectuada com base nos planos e quotas definidas no 

projecto e desenho, e  efectuada atrave s da parametrizaça o 

automa tica ou manual da maquinaria e com recurso a diversos tipos 

de te cnicas, estas sempre adaptadas a s necessidades e 

especificidades de cada projecto. 

Aqui como em todas as a reas de produça o da OLÍVETEL SA, sa o 

seguidas as melhores pra ticas, com as verificaço es de conformidade 

e qualidade do produto final e registadas no a mbito do Sistema de 

Qualidade garantindo ao Cliente um ní vel de qualidade superior e o 

cumprimento total com os seus objectivos. 
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SOLDADURA MANUAL E ROBOTIZADA 

 

Nesta unidade actuamos com recurso a va rias 

te cnicas adequadas a s exige ncias e necessidades dos 

projectos. No a mbito das va rias te cnicas e processos 

utilizados destacamos e outros: 

 A soldadura MÍG/MAG, um dos processos 

mais usados e aplica vel a  maioria dos metais 

utilizados na indu stria como os aços, o 

alumí nio, aços inoxida veis e outros. 

 O processo TÍG, considerado um dos 

processos mais complexos de soldadura. 

 A soldagem por ponto (Resistance Spot 

Welding  RSW), te cnica de soldagem no qual 

o calor necessa rio a  formaça o da junta 

soldada e  obtido pela resiste ncia a passagem 

da corrente ele trica atrave s das peças que 

esta o a ser soldadas.  
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TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, PINTURA E LACAGEM 

 

Sendo a OLÍVETEL SA especialista no fabrico de produtos para instalaça o no interior e exterior, conforme 

comprovam os seus produtos de marca OLÍRACK e ECORACK reconhecidos e consolidados no mercado 

Nacional e Ínternacional, garante aos seus Clientes uma total resposta as suas necessidades. 

Assim, todos os processos e tecnologia nesta a rea produtiva, utilizada em todos os nossos produtos e que 

representam va rias centenas de milhares de instalaço es efectuadas pelos nossos Clientes em diversos 

continentes, esta o a  disposiça o do Cliente que necessite de um tratamento, pintura e lacagem adequados a s 

suas reais necessidades. 

Esta unidade de produça o e  composta por um sistema integrado e robotizado que assegura um tratamento 

de superfí cie de alta qualidade em todas as peças e componentes. O tratamento de superfí cie e  efectuado em 

va rias etapas, desde o desengorduramento / fosfataça o, passando pelo enxaguamento, secagem, pintura a po  

e polimerizaça o. 
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COLOCAÇÃO AUTOMATIZADA DE ISOLAMENTOS EM PEÇAS E COMPONENTES 

 

Este processo automatizado e programa vel aplica isolamento em poliuretano em componentes e peças. 

Sistema normalmente usado para isolamento de caixas e arma rios de forma a garantir uma total selagem, na o 

permitindo a entrada de po  e a gua dentro das unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Este processo e  igualmente usado para aplicaça o em peças individuais ou componentes que necessitem de 

ser aplicados ou unidos a outras superfí cies ou produtos, de forma a garantir uma total estanquicidade entre 

os mesmos, com uma unia o sem defeitos e evitando deformaça o dos componentes por fricça o ou pressa o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este processo confere um acabamento eficaz e profissional a s peças e em simulta neo garante uma maior 

durabilidade das unio es aos produtos e superfí cies onde e  aplicado. 
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Contactos e Ínformaça o da empresa 

OLÍVETEL SA 

Rua da Cruz nº66 Naves Índustriais A-B-C-D – Algueira o – 2775-663 Mem Martins 

Tel (+351) 21 922 98 40 

Fax (+351) 21 922 98 50 

Email: comercial@olivetel.pt 

www.olivetel.pt 

 


