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2 - VESAM GROUP

Há mais de 15 anos que somos pioneiros em criar soluções integradas e inovadoras em 

estruturas metálicas e mistas. Somos focados nas necessidades dos nossos clientes e 

crescemos com eles. Desenvolvemos talentos porque acreditamos que as pessoas são o 

maior fator diferenciador.

O nosso método combina o conhecimento científico com as melhores práticas de 

engenharia e gestão da qualidade, apoiando-se nas mais recentes tecnologias digitais, 

criando estruturas metálicas verdadeiramente inteligentes. Este método inovador é centrado 

na resposta ao cliente em tempo real e na otimização de prazos e recursos.

A nossa experiência transversal está segmentada em cinco áreas de negócio que vão da 

indústria às pontes metálicas, com presença em vários pontos da Europa, África e América 

do Norte.

Na VESAM, esforçamo-nos por superar expetativas.

Inteligência ao serviço 
das estruturas metálicas







Na VESAM, estamos cientes das exigências do setor 
industrial, que vão desde a segurança das pessoas, 
ao rigoroso cumprimento de prazos e certificação 
de processos. Os nossos métodos acrescentam valor 
nestes três domínios e são o resultado de 15 anos 
de melhoria contínua.

Ao longo de 15 anos, a VESAM desenvolveu 
uma metodologia de engenharia, fabrico e montagem 
de edifícios metálicos focada no prazo. A nossa capacidade 
de fabrico permite a execução de várias fases de uma obra 
em simultâneo, acelerando significativamente todo o 
processo de pré-fabricação.

Com mais de 100 pontes instaladas em diferentes 
geografias, a VESAM possui uma experiência notável 
e capacidade de intervenção mesmo nas localizações 
mais remotas. Recorremos a Engenharia Adaptativa para 
dimensionar e projetar pontes para os contextos mais 
difíceis, facilitando a logística e simplificando a montagem. 
As nossas pontes são de rápida construção e cost-effective 
e,  por isso, amplamente utilizáveis em diferentes mercados.

A atividade de Reabilitação Urbana acarreta importantes 
desafios às empresas construtoras, que vão desde 
a interpretação arquitetónica do património existente,  
passando pela adaptação de soluções de engenharia civil, 
até à execução em espaços confinados e com 
constrangimentos de segurança de pessoas e bens.
A VESAM consolidou a sua experiência em obras 
de reabilitação numa área de negócios dedicada com 
uma equipa especializada. Conhecemos bem os desafios 
desta atividade e sabemos fazer o que o cliente precisa.

Live Structures é um conceito inovador que agrega as 
mais recentes tecnologias digitais e inteligência artificial 
em estruturas metálicas, reagindo ativamente às ações 
externas, garantindo maior performance e prolongando a 
sua vida útil.
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os FATURAÇÃO MÉDIA ANUAL
8.000.000 USD

CAPACIDADE
6000 t/ano

PROJETOS POR ANO
+30

EXPORTAÇÃO
+85%

PROJETOS REALIZADOS
+400

Grau médio de Satisfação 
dos Clientes +90%

Distribuição de RH 
por competências

Gestão de 
Projeto

Qualidade I&D Comercial

Engenharia Procurement

20% 35% 5%

15% 15% 10%



Focados no Prazo

A construção de edifícios em aço apresenta inúmeras 
vantagens sobre a construção tradicional on site. 
Dessas vantagens, destaca-se a rapidez de execução graças 
à pré-fabricação das estruturas metálicas. 

Desde 2005, a VESAM desenvolveu uma metodologia de 
engenharia, fabrico e montagem de edifícios metálicos focada 
no prazo. Os nossos prazos são reduzidos devido 
à implementação de ferramentas de gestão Lean em todas 
as fases da obra. A nossa capacidade de fabrico permite 
a execução de várias fases de uma obra em simultâneo, 
acelerando significativamente todo o processo 
de pré-fabricação.

Apostamos na organização de estaleiro e num planeamento 
criterioso da obra que permite tirar o melhor rendimento 
das equipas e meios de elevação no terreno. 
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Tornar 
os projetos 
realidade

Interpretamos e adaptamos as necessidades 
dos nossos clientes ao ambiente real da obra 
através de tecnologia de modelação 
virtual BIM.
Esta tecnologia acelera o processo de cálculo 
e detalhe e permite que os clientes integrem 
as estruturas metálicas em modelos globais 
de construção.
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Na cultura VESAM, desenhamos minuciosamente todas as 
peças, tanto para fabrico, como para montagem. Utilizamos 
as mais poderosas ferramentas de detalhe 3D e garantimos 
as especificações previamente definidas, produzindo 
documentos que irão permitir fabricar e montar aquilo 
que os nossos clientes desejam.

ENGENHARIA DE DETALHE

Utilizamos as mais recentes tecnologias de cálculo 
e modelação e incorporamos nos nossos modelos 
estruturais todos os fenómenos naturais e acidentais, por 
forma a garantir a segurança das estruturas que projetamos. 
Todos os elementos estruturais são exaustivamente 
calculados, sendo verificada a sua conformidade de acordo 
com os mais avançados regulamentos.
Temos ainda a capacidade de comprovar os modelos 
teóricos no nosso próprio laboratório.

CÁLCULO ESTRUTURAL



Pioneiros na Inovação 
da Indústria

Otimização do projeto – Otimizamos as quantidades de aço, garantindo sempre os 

níveis de segurança.

Otimização de ligações – Mais facilidade de fabrico e de montagem.

Medidas comerciais - Adaptamos os projetos para maximizar o uso de medidas comerciais de 

perfis e chapas.

Engenharia de soldadura – Definimos cordões de soldadura otimizados que permitem maior 

rapidez de fabrico, garantindo a qualidade final das peças soldadas.

Eficiência do tratamento anticorrosivo – Desenhamos soluções estruturais e prescrevemos 

esquemas anticorrosivos que permitem melhor desempenho e durabilidade contra a corrosão.

Planeamento global – Todas as fases da obra, 

desde o projeto à entrega ao cliente, são 

planeadas num modelo global.

Partilha online – O modelo é disponibilizado 

ao cliente, assim como toda a monitorização do 

progresso durante a execução da obra.

DESIGN EFICIENTE

PLANEAMENTO

o método vesam

Múltipla capacidade produtiva – A produção de um 

mesmo projeto é distribuída por várias unidades fabris em 

simultâneo, melhorando significativamente os prazos. 

Flexibilidade produtiva – Adequamos a distribuição dos 

projetos aos meios produtivos das diferentes unidades.

PRODUÇÃO 
EM PARALELO

2

3

1
Digitalização – Todo o conteúdo dos documentos da Qualidade, 

desde a resistência mecânica dos materiais até ao registo de 

momentos de aperto, é convertido em informação digital.

Registos online – Todos os registos e evidências da Qualidade 

são colocados e disponibilizados na plataforma colaborativa, 

permitindo maior rapidez na entrega dos dossiers da qualidade.

Controlo a 100% – Todos os intervenientes no processo produtivo, 

desde o fabricante até às entidades inspetoras, garantem o 

controlo de 100% das peças produzidas.

Certificação EN1090 – A VESAM é uma empresa certificada EN 

ISO 1090 EXC4. Todos os parceiros da VESAM cumprem a norma 

EN ISO 1090.

Análise de riscos – Todas as montagens são precedidas de um procedimento de análise 

de riscos.

Faseamento – O plano de montagem é construído em sintonia com a produção e 

logística. As peças chegam à obra de acordo com a sequência de montagem.

Report de montagem online – O progresso diário e as fotos da montagem são registados 

na plataforma colaborativa e disponibilizados online.

QUALIDADE TOTAL

SEGURANÇA E RAPIDEZ 
NA MONTAGEM

Plataforma colaborativa – Todos os registos da produção são 

introduzidos pelos intervenientes do processo produtivo em tempo 

real, e essa informação está sempre disponível online para o cliente.

Planeamento atualizado – Com base na plataforma colaborativa, o 

planeamento é atualizado de forma automática e digital, com total 

transparência para o cliente.

CONTROLO PRODUÇÃO 
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A VESAM é uma empresa certificada EN ISO 1090 EXC4. 

Todos os parceiros da VESAM cumprem a norma EN ISO 1090 

e estão em contacto permanente através da nossa plataforma 

digital, que permite o rastreio e informação de todas 

as operações. Os recursos destes parceiros resultam numa 

capacidade combinada de 500 toneladas/ mês com 

a flexibilidade das melhores tecnologias disponíveis.

Mesa de corte c/Oxicorte 12x2,5 m 3 - 500 mm

Mesa de corte c/Plasma 12x2,5 m 1 - 35 mm

Mesa de corte c/Laser 4*2 m < 20 mm

Corte e Furação de Perfis alt. máx. 
1500 mm

Calandragem de Chapa larg. máx. 
3000 mm < 16 mm

Quinagem 200 t < 90 mm

Guilhotina Espessura máx. 
10 mm

Decapagem Automática 16*1,4*2.0m

Decapagem Manual <20 ton

Pintura Electrostática 2*1 m

Pintura Líquida área - 5000 m2

Metalização a Quente área - 1000 m2

Galvanização 12,5x1,9x2,4 m

Soldadura por Arco Submerso alt. máx. 2800 mm

Soldadura MIG/MAG 24 aparelhos

Certificações
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500 t/ mês
capacidade 
produção

15.000m2
área útil

35
soldadores 
certificados

4 linhas
corte de chapa

3 linhas
corte de perfis

Qualidade 
desde o ponto 
de partida
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TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO

Especificamos e aplicamos diferentes esquemas de pintura e/
ou galvanização, tendo sempre presente a eficiência da proteção 
anticorrosiva.
Os nossos projetos adotam critérios e boas práticas construtivas 
que permitem maximizar a performance dos esquemas, 
contribuindo para a longevidade das estruturas e redução de custos 
de manutenção.

Através dos parceiros qualif icados da VESAM, oferecemos uma 
multiplicidade de opções de tratamento anticorrosivo:

O comportamento dos edifícios metálicos ao fogo pode ser 
amplamente reforçado através da aplicação de sistemas retardantes, 
cuja finalidade é prolongar a resistência das estruturas, permitindo 
uma evacuação atempada.
A VESAM adota, habitualmente, nos seus projetos dois tipos 
de proteção:

ACABAMENTOS - 15

PROTEÇÃO AO FOGO

Decapagem mecânica automática e manual
Pintura líquida por processo AIR Less
Pintura electroestática
Metalização a quente
Galvanização a quente
Sistemas Duplex

















Projeção de argamassa
Pinturas Intumescentes

Em ambos os casos, seguimos escrupulosamente as diretivas EN 
1993-1-2 e EN 1994-1-2, quer em aplicação em obra ou oficina.

Acabamentos



Montagem e controlo 
da sua obra

Assumimos um compromisso de honra com a segurança de todos os 
intervenientes dos nossos projetos, desde os nossos colaboradores 
aos nossos parceiros. 
A nossa metodologia promove a prevenção de acidentes em 
qualquer contexto e estimula a execução segura de todas 
as atividades, em conformidade com as melhores práticas e 
referenciais internacionais.

Cultivamos a segurança para recolher a satisfação.

Na VESAM, o processo de montagem começa por um planeamento 
detalhado e uma estudada sequência de montagem, incluindo todos 
os aspetos de segurança.

A qualidade dos nossos trabalhos on-site é evidenciada por 
diferentes aspetos:

O nosso método é baseado no compromisso e transparência. No final de cada dia, o 

sistema produz um relatório dos trabalhos realizados com fotografias.

Implantação rigorosa e metódica

Correto alinhamento das estruturas

Retoques do revestimento anticorrosivo

Registo de todas as inspeções de qualidade









As nossas equipas são altamente especializadas e sensibilizadas para os aspetos 

da segurança.
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1. 
Hospital “Pedalé” 
Heliporto e Estacionamento
Local Luanda, Angola

3.
Creteil
Edifício Habitacional
Local Paris, França

2.
Stop & Shop
Superfície comercial
Local Luanda, Angola

4.
Zitrofer 
Edifício Escritórios
Local Luanda, Angola

5.
Igreja Bom Deus
Construção Cobertura
Local Luanda, Angola
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