APRESENTAÇÃO DO GRUPO

PORTUGAL ● ANGOLA ● ALGERIA ● EQUATORIAL GUINEA ● SAUDI ARABIA ● SPAIN ● MOZAMBIQUE ● VENEZUELA ● UAE

www.seabraglobal.com

QUEM SOMOS
O Grupo Seabra desenvolve soluções de engenharia há mais de 65
anos, procurando sempre servir os seus clientes com soluções
inovadoras e que acrescentem valor aos seus negócios.
Somos um grupo especializado em 7 áreas de atividade:

FRIO
INDUSTRIAL
AR
CONDICIONADO

ENERGIA

SERVICE
TRATAMENTOS
DE AGUA

CONSTRUCAO
TECNOLOGIA
ALIMENTAR

As nossas empresas têm vocação, capacidade e experiência para trabalhar em qualquer país no mundo

FACTS & FIGURES

Mais de 65 Anos de história
Mais de 600 empregados
25 Empresas
9 Países

90% de Exportação em 2013
Vendas em 2013 acima dos 150M USD
Carteira de obras de 300M USD em Dez 2013

Vendas para 2014 acima de 200 M USD
Líder de mercado de AVAC em Angola
Líder de mercado da Refrigeração na Venezuela

PRESENÇA MUNDIAL

OS NOSSOS PRODUTOS

REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
H SEABRA é a empresa que opera no sector da refrigeração industrial. Concebe e executa instalações de refrigeração competitivas em
toda a cadeia agro alimentar, desde a Carne, Pescado, Logística, Lacticínios, Bebidas, Gelo, Distribuição Alimentar, Hortofrutícolas, até à
Química & Farmacêutica:















Grandes armazéns logísticos de temperatura controlada
Grandes áreas de Picking para produtos congelados e refrigerados
Todo tipo de instalações frigoríficas a Amoníaco e CO2
Matadouros
Armazéns para Hortofrutícolas
Armazéns de medicamentos
Soluções de refrigeração dedicadas, para todo tipo de armazenagem
Lojas alimentares
Tuneis de arrefecimento VRT
Fábricas de Gelo
Máquinas de gelo em cubos, escama e em barra, de todas as capacidades.
Salas de maturação
Câmaras frigoríficas para todo o tipo de produtos
E outras soluções..

AR CONDICIONADO

PRIME AIR é a empresa dedicada ao sector do Ar Condicionado. É especializada em sistemas de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar
Condicionado) em todos os segmentos de mercado, Industria, Comercio & Serviços, e Residencial, bem como soluções integradas, tais
como:








Sistemas de AVAC para instalações Industriais, de Comércio & Serviços, e Residencial
Sistemas de Rooftops
Sistemas VRF
CMV (Controlled Mechanical Ventilation)
Sistemas Split e Multi Split
Sistemas de controlo de CO2 para extração de fumos

E outras soluções…

ÁGUA E MEIO AMBIENTE

HIDROTEK é a empresa que opera no sector dos tratamentos de água e meio ambiente. É especializada em serviços de higiene e
tratamentos de água em todos os segmentos de mercado, tais como aguas para consumo humano, aguas industriais, aguas residuais,
piscinas e equipamentos de entretenimento, execução de projetos, e combate à legionella.












Osmose Inversa
Ultrafiltração
ETAR (Estações de Tratamento de Águas Residuais)
ETA (Estações de Tratamento de Agua)
Piscinas
Jacuzzis
SPA’s
Aguas de Processo Industrial
Análise e monitorização da Legionella
Higiene de Água
E Outras soluções…

ENERGIA E COMUNICAÇÕES
TERAWATT é a empresa que opera no sector da energia e comunicações. É especializada em infraestruturas de energia e
comunicações, em cada segmento de mercado, desde Produção de Energia, MAT e AT (Muito Alta Tensão e Alta Tensão), MT e BT
(Media Tensão e Baixa Tensão), TET (Trabalhos em Tensão), Sistemas de comunicações, e Segurança de edifícios.












Centrais Mini Hídricas
Power Plants
Implementação de linhas de Muito Alta Tensão e Alta Tensão
Implementação de linhas aéreas e subterrâneas de Média tensão e Baixa tensão
Conceção e execução de Subestações
Transformação e remodelação aérea e subterrânea de centros de transformação
Rede de iluminação publica
Trabalhos em Tensão
Infraestruturas de comunicações: Fixas, móveis, e ADSL
Sistemas de Segurança: Deteção de Incêndios, e de Gases explosivos,
Sprinklers e sistemas de vigilância
E outras soluções…

CONSTRUÇÃO

ENTEK é a empresa que opera no sector da construção. É especializada na construção de obras publicas e privadas, infraestruturas, em
cada segmento de mercado, desde Vias de comunicação, Obras Industriais, Desenvolvimento de cidades, Ferrovias, Ambiente,
Educação, Saúde e Infraestruturas desportivas.











Unidades Industriais (Armazéns logísticos para todo tipo de produtos)
Vias de Comunicação
Subsistemas de abastecimento de agua
Armazenagem geral de ferrovias (Proteção e conservação de linhas)
Requalificação e desenvolvimento urbano
Casas de estudantes, universidades e escolas
Centros de Saúde, Hospitais e farmácias
Centros e Pavilhões multidesportivos.
Instalações técnicas especiais.
E Outras soluções

TECNOLOGIA ALIMENTAR

FOODSYSTEMS é a empresa que opera no sector de tecnologia alimentar. É especializada em todo o processo industrial agro
alimentar, concebe e executa em cada segmento de mercado, Carne, Pescado, Lacticínios, e Frutas e Vegetais.

 Linhas de processo para matadouros de Bovinos, Suínos e Aves (Corte, refrigeração, embalagem,
congelação e armazenagem)
 Charcutaria, Enchidos, Fumados, Secagem, Cozidos e Enlatados
 Farinha de carne e óleo
 Engorda e Abate de frangos e perus – Corte, Refrigeração, Congelação, Embalagem e Armazenagem
 Fabrico de gelo
 Sumos, Néctares e Concentrados
 Limpeza e Filetagem
 Enlatados e Fumados
 Farinha de peixe e óleo
 Farinha de carne e penas
E Outras soluções

SERVICE

SEABRA SERVICE é a empresa que opera no sector dos serviços de assistência técnica e manutenção. É especializada em assistência
técnica e serviços de manutenção em todas as áreas de atividade do grupo Seabra: Frio Industrial, AVAC, Energia, Agua e Meio
Ambiente e Tecnologia Alimentar.









Manutenção preventiva, preditiva e detetiva para todo o tipo de instalações
Manutenção Total Produtiva (MTP)
Sistemas de supervisão (tele-manutenção)
Otimização do processo de manutenção
Gestão de contractos
Condução de instalações
Ações de formação a técnicos

E Outras soluções….

SEABRA MIDDLE EAST

SEABRA MIDDLE EAST tornou-se o primeiro player neste mercado a coordenar e compatibilizar projetos de engenharia em quatro
especialidades: FRIO INDUSTRIAL, AR CONDICIONADO, ENERGIA E COMUNICAÇÕES e TRATAMENTOS DE ÁGUA, com equipas
multidisciplinares na sua apreciação e validação, para além de garantir a assistência técnica de todos os projetos.
FDDDSGDFGDFG

Com mais de 65 anos de experiência no mercado internacional, procura servir os seus clientes com soluções inovadoras que acrescentem
valor aos seus negócios. SEABRA MIDDLE EAST possui uma equipa de mais de 600 profissionais experientes e qualificados em todo o
mundo, que desenvolvem com rigor todos os trabalhos de fiscalização, controlo financeiro e calendarização.
FDDDSG

Garante o mais completo controlo de qualidade dos materiais, equipamentos e métodos de execução de todas as empreitadas e
fornecimentos com o focus numa estratégia de eficiência energética.

www.seabraglobal.com

