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EDITORIAL 
 
O que dizer na nota de abertura de um Boletim Informativo, o 

TEC”IN”FORMA, de uma empresa  do sector da Reparação 

Naval  em Portugal ? 

Em primeiro lugar desejar uma longa vida desse boletim, 

acompanhada de crescente entusiasmo daqueles que nele se 

envolvem, quer escrevendo-o quer lendo-o e criticando-o. 

Depois um voto sincero de práticas no dia-a-dia, dignas de 

serem passadas ao Boletim, caracterizadas pela honestidade e 

competência nas relações entre os membros da grande equipa  

da Tecor, os seus clientes, os seus empregados, os seus 

empreiteiros e fornecedores e os seus accionistas. 

Daremos especial relevo a aspectos Ambientais, à Qualidade  e 

à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, não descurando no 

entanto a responsabilidade da Tecor no desenvolvimento 

económico, técnico e social do país onde se encontra 

integrada. 

- Engº P.Barbosa -  
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Este boletim tem como objectivo fomentar a comunicação na 
Empresa e informar / sensibilizar todos os colaboradores para 
as boas práticas, dando a conhecer o Sistema organizacional 
da TECOR nas vertentes da Qualidade, Ambiente e 
Segurança. 
Este boletim destina-se a todos os colaboradores pelo que 
todas as sugestões são bemvindas! 
 

BREVE HISTORIAL DA EMPRESA 
 

Início do Projecto do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

Investimentos: plataformas hidráulicas T86J; máquinas de 

AP 750Kg / cm2 de 6 bicos cada. 

Redução do efectivo decorrente do Plano de Pré-Reforma 

Hibernação dos fornos de granalha / Adopção do 

consumo de granalha seca e calibrada na origem. 

2004 

Avaliação directa do Desempenho dos Fornecedores de 

Produtos no “MAC” e de serviços no “ShipGest”. 
2003 Certificação do SGQ segundo a norma ISO 9001:2000 

2002 Redução do efectivo por cessação dos contratos da 

equipa de “tankcoating”. 

Renegociação do Contrato de Prestação de Serviços 
2001 Continuação do projecto dos robôts c/  testes previstos no 

final do ano. 

Início do desenvolvimento da robótica no tratamento dos 

cascos dos navios. 

Colaboração no Projecto PA CONOR – “Optimização da 

protecção anticorrosiva”. (Parceria com o INETI). 
2000 

Criação de uma equipa autónoma com capacidade de 

intervenção em “tankcoating”. 
1999 Aprovação como empresa fornecedora da Petrogal 

1998 Implementação do Programa de Investimentos (Máq. de: 

AP, Pintura, UAP; Equipa. Movimentação e Aspiração.) 

Obtenção do Alvará de Obras Públicas 

Substituição da Solisapro pelo sec tor de Compras interno.  1997 

Certificação do SGQ segundo a norma ISO 9002 

Desencadeamento do Programa de Investimentos 

(Equipamento de UAP / Acesso Porões) 1996 

Projecto implementação de um SGQ. 

1995 Início da actividade da TECOR 

1994 Preparação das condições de contratação do efectivo e 

do Contrato de Prestação de Serviços com a Lisnave. 
1993 Novembro - Escritura de criação da TECOR 

 
INVESTIMENTO 2005 

§ UMA PLATAFORMA 
HIDRÁULICA 

 
Modelo: T86J 
Capacidade: 227 Kg 
Peso: 18.507 Kg 
Veloci. máx.: 6,44 Kph 
Alcance altura: 28 m 

 

NAVIO “LEGEND OF THE SEAS” - Lavagem A/P a 
700 kg/ cm2. Abril de 2005 (Semana17) 

NAVIO “WIND STAR” - Hidrodecapagem a 1800 kg/ 
cm2 - Abril de 2005 (Semana17) 
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GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 
 
A TECOR procede, desde 1997, à avaliação dos 

seus fornecedores conforme as normas ISO 9000. 

A evolução das metodologias de avaliação está 

assinalada no HISTORIAL deste boletim e 

esquematizada no diagrama abaixo. Para mais 

informação consultar a Instrução de Trabalho IT 

002-005, que se encontra disponível “online”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPINIÃO 
 

 
A avaliação semestral é feita através de um 
contacto directo entre o Gestor das Operações da 
Tecor e o, ou os responsáveis das empresas.  
Visa esta avaliação conhecer melhor o 
subempreiteiro. O debate sobre os pontos 
negativos resultantes da avaliação do “ShipGest” 
serve também para propor a implementação de 
medidas correctivas. 
Num futuro não muito longo servirá de base para a 
adjudicação dos trabalhos, em especial os mais 
importantes, avançando-se assim na melhoria 
contínua. 
 

- Engº J. Carreira - 

Coordenadora: Engª I.Sobral; Colaboraram Engºs: P.Barbosa, C.da Maia, J.Carreira, P.da Maia, A.Guedes (Estagiária) e P.Figueiredo 

Enquadramento Legal 
 
Legislação mais Importante na Gestão de 
Resíduos: 
 
- Portaria nº 209/2004, de 3 de Março 
Lista Europeia de Resíduos (LER) 
 
- DL nº 239/97, de 9 de Setembro 
Estabelece as regras a que fica sujeita a gestão 
de resíduos no território nacional 
  

Gestão de Resíduos Sólidos 

 
 
 
 
 

                  

                    
 
 
 
 
 
 
 

 

Regras básicas para uma boa Gestão dos 
Resíduos produzidos: 
 

 
 
- Não misture os resíduos contaminados com os resíduos 
não contaminados! Separe e incentive a separação dos 
resíduos, para os respectivos contentores. 
 
A Tecor, como unidade industrial e pessoa colectiva 
tem obrigações ambientais a respeitar. Ajude-nos a 
minimizar os custos  ambientais. 
 

PROCESSO 
TECOR 

Produção 
de Resíduos 

Segregação Recolha Selectiva 

Encaminhamento para 
Parque de Resíduos 

Interno 

Armazenamento 
temporário 

 (em parque interno) 

Pesagem e 
acondicionamento 

(para transporte) 

Encaminhamento para 
destino final 

(ambientalmente correcto) 

Reutilização 
(Ex.:Pneus) 

Reciclagem 
(Ex.: Papel) 

Valorização 
(Ex.: Granalha 

Batida) 

Aterro 
(Ex.: Resíduos 
Indiferenciados) 

 

- Não deixe de colocar os resíduos nos 
contentores respectivos! Lembre-se que 
o que fizer contra o ambiente está a 
fazer contra si. 
 

AVALIAÇÃO SEMESTRAL 
Entrevista do 

Subempreiteiro pelo Gestor 
das Operações 

FORNECEDOR 

CLASSIFICAÇÃO 
INICIAL 

Produtos / Serviços 

FECHO PEDIDO (MAC) / 
FECHO ENCOMENDA 

(SHIPGEST) 

SI: SHIPGEST E MAC 

Níveis de classificação: 
desde Excelente ( SGQ 
certificado) a Aceitável 
nível 3 ( menos que 3 
requisitos cumpridos; 
Sem alternativas 
concorrenciais)  

FORNECEDOR 

COMPRAS G.OPERAÇÕES
COMPRAS 

AVALIAÇÃO 
DESEMPENHO 

Produtos / Serviços 

QUESTI-
ONÁRIO 


