APRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL

GRUPO HENRIQUES, SGPS

As empresas que constituem o Grupo HENRIQUES
SGPS desenvolvem a sua actividade na área da
engenharia, com elevada incorporação tecnológica e
industrial.

O Grupo HENRIQUES tem como âmbito de acção o sector petrolífero, águas e
efluentes e tem a capacidade de criar soluções inovadoras, à medida do seu cliente,
preparadas para fazer face a problemas específicos e atuais.

Mais de 30 anos de experiência no sector petrolífero
Mais de 12 anos de experiência no sector das águas e efluentes

GRUPO HENRIQUES, SGPS

Concepção e fabrico de
reservatórios metálicos para

Comercialização, distribuição,

combustíveis líquidos e outros,

importação e exportação de

equipamentos sob pressão, silos

equipamentos para estações de

e caldeiraria em geral.

serviço.

Projeto e fabrico de
tecnologias para o tratamento,
reutilização, elevação e
armazenamento de água e

efluentes

O constante investimento em inovação e
tecnologia, inserido numa estrutura dinâmica e
com elevada qualificação dos recursos
humanos, conferem ao Grupo HENRIQUES as
ferramentas necessárias para se posicionar
como

líder

no

sector

de

actuação,

reforçando e consolidando a sua presença
em novos mercados.

GRUPO HENRIQUES, SGPS
CAPACIDADE INDUSTRIAL INSTALADA
Com uma elevada capacidade fabril instalada, em Portugal, Marrocos, Nigéria e
Ucrânia, associada a dinâmicos departamentos de concepção e desenvolvimento,
o Grupo HENRIQUES tem a estrutura e tecnologia necessária para seguir as
tendências de mercado, apostando na superação e na inovação constante, como
base do seu crescimento e desenvolvimento.

4 UNIDADES INDUSTRIAIS
EM PORTUGAL
Ourém, Portugal
Vocacionadas para o fabrico de
tecnologias em aço carbono e
polietileno

1 UNIDADES INDUSTRIAL EM
MARROCOS
Berrechid, Marrocos
Vocacionada para o fabrico de
tecnologias em aço carbono

1 UNIDADES INDUSTRIAL NA
NIGÉRIA
Lagos, Nigéria
Vocacionada para o fabrico de
tecnologias em aço carbono

1 UNIDADES INDUSTRIAL NA
UCRANIA
Kharkov, Ucrânia
Vocacionada para o fabrico de
tecnologias em aço carbono

GRUPO HENRIQUES SGPS
INTERNACIONALIZAÇÃO DO GRUPO

40% da facturação directa do Grupo é para mercados internacionais

OMÃ

MARROCOS

ARGÉLIA

FRANÇA

BÉLGICA

ESPANHA

NAMÍBIA

SRI LANKA

ANGOLA

NIGÉRIA
UCRÂNIA

A estratégia de internacionalização do Grupo HENRIQUES
baseia-se na criação de valor e no apoio ao
desenvolvimento dos países de atuação, trabalhando em
área tão sensíveis como a água e efluentes.

ESTRATÉGIA CORPORATIVA
VISÃO
Ser um grupo económico, no sector de actuação, com rentabilidade e
criação de valor, expandindo-se para mercados internacionais.

MISSÃO
Oferecer soluções técnicas inovadoras e de elevada qualidade, que

permitam satisfazer a crescente necessidade dos clientes, através de
uma modelo de negócio que tenha em vista o desenvolvimento
sustentável, do Ambiente, da Organização e dos seus Colaboradores.

VANTAGENS COMPETITIVAS
• Soluções de elevado cariz inovador, tecnológico e industrial;

• Estrutura organizacional flexível e operacional;

• Conceção e construção de soluções à medida;

• Estrutura administrativa funcional;

• Elevada capacidade técnica dos recursos humanos;

• Elevada qualidade no apoio pós-venda;

• Atuação orientada para dar resposta às necessidades do cliente;

• Certificação de acordo com ISO 9001.

• Equipas integradas, dinâmicas e motivadas;

HISTORIAL

HENRIQUES & HENRIQUES – CONSTRUÇÕES
METÁLICAS, SA
CONCEPÇÃO E FABRICO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS PARA COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E
OUTROS, EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO, SILOS E CALDEIRARIA EM GERAL

TECNOLOGIA H&H®
• Reservatórios para Combustiveis Liquidos
Aéreos e Subterrâneos, parede simples ou dupla
(aço-aço, aço- polietileno, aço-PRFV (fibra))
• Equipamentos Sob Pressão
• Reservatórios Hidropneumáticos
• Filtros
• Reservatório GPL
• Silo para Argamassa
• Reservatório para ar comprimido
• Tanques de Armazenamento Vertical

ECODEPUR – TECNOLOGIAS
PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA
PROJETO E FABRICO DE TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO, REUTILIZAÇÃO, ELEVAÇÃO E
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES

TECNOLOGIA ECODEPUR®
• ETAR´s compactas de 4 a 5.000 Habitantes Equivalentes
(Tratamento preliminar; primários; secundário e terciário):
• Fossas Sépticas e Biológicas;
• Recicladores de Águas Cinzentas;
• Sistemas para Aproveitamento e Reutilização de Águas Pluviais;
• Equipamentos electro e hidromecânicos para ETAR´s
de grandes dimensões;
• Separadores de Hidrocarbonetos;

• Recicladores de Efluentes de Lavagem de Viaturas e Máquinas;
• Separadores de Gorduras;
• Estações Elevatórias Compacta;
• Reservatórios especiais para armazenamento de água potável,
combate a incêndio, etc.

PETROMETAL – DISTRIBUIÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESTAÇÕES DE SERVIÇO E COMBUSTÍVEIS.

TECNOLOGIA PETROMETAL®
• Postos de abastecimento contentorizados;
• GRG – Reservatórios transportáveis para combustíveis;
• Bombas de trasfega e acessórios para consumos próprios
• Calibradores eletrónicos para enchimento de pneus
• Grupos de trasfega aferidos para relés/armazenagens e cisternas;

• Filtros de linha com elementos descartáveis para a retenção de
impurezas e águas;
• Filtros prensa para filtragem de combustíveis e limpeza manutenção
de reservatórios
• Sistemas eletrónicos para a medição do nível de combustível;
• Acessórios para a construção e manutenção da rede de mecânica
em posto de abastecimento

CONTACTOS

HENRIQUES & HENRIQUES – CONSTRUÇÕES METÁLICAS, SA
SEDE
Henriques & Henriques, S.A.
Apartado 3
Pisões
2436-909 CAXARIAS
PORTUGAL

ESCRITÓRIOS E FÁBRICA
Henriques & Henriques, S.A.
E. N. 356 - Vilões, Nº 19
2490-776 OURÉM
PORTUGAL

Tel: [+351] 249 540 990
Fax: [+351] 249 544 691
TM (Central): [+351] 919 984 246
Email: geral@heh.pt
Site: www.heh.pt

ECODEPUR – TECNOLOGIAS PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA
Polo Industrial 1
Zona Industrial da Chã
Avenida 21 de Junho, n.º 103
2435-087 Caxarias
PORTUGAL

Polo Industrial 2
Zona Industrial
Casal dos Frades, Lote 68
2435-661 Seiça - Ourém
PORTUGAL

Tel.: (+ 351) 249 571 500
Fax: (+ 351) 249 571 501
Email.: geral@ecodepur.pt
Site: www.ecodepur.pt

PETROMETAL – DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Zona Industrial Casal dos Frades
Rua D, nº90 Seiça
Ourém
2435-579
PORTUGAL

Telefone: +351 249 549 040
Fax: +351 249 549 049
Email: geral@petrometal.pt
Site: www.petrometal.pt

