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Centros de produção
de betão pronto
CONCRETE PRODUCTION PLANT
Efetuada em laboratório próprio, a produção de

Made in its own laboratory, ABB’s ready concrete pro-

betão pronto da ABB decorre em três centros de

duction takes place in three production centers that

produção que asseguram o rigor na conceção e de-

ensure accuracy in the design and development of

senvolvimento deste tipo de produto de acordo com

this type of product according to IS0 9001 certification.

a certificação IS0 9001.
In these production centers are developed various
Nestes centros de produção desenvolvem-se vários

types and classes of ready mixed concrete in a va-

tipos e classes de betão pronto, das mais variadas

riety of consistencies and environmental exposures,

consistências e exposições ambientais, segundo a

according to the NP EN206-1.

“

norma NP EN206-1.

Estamos no presente,
construímos o futuro

This department ensures supplies with the speed
Este departamento garante fornecimentos com a

required, keeping unchanged all the product qual-

rapidez necessária, mantendo inalteradas todas as

ities, through the range of transport and pumping

qualidades do produto, através da vasta frota de

concrete equipments.

equipamentos de transporte e bombagem de betão

“

que possui.

At the present,
building the future

serviços
services
Ensaios de matérias-primas e de betão pronto,

Testing of raw materials and ready mixed

efetuados em laboratório próprio;

concrete, made in its own laboratory;

Conceção e desenvolvimento de novas composições

Design and development of new compositions

Produção de betão pronto, realizada em três centros

Ready mixed concrete production, performed in

de produção:

three production centers:

Palmeira

Palmeira

Barcelos

Barcelos

Maia

Maia

Transporte e bombagem de betão pronto:

Ready mixed concrete transport and pumping:

20 viaturas de transporte
3 viaturas de bombagem

PRODUTOS
Products
Betão dosagem prescrita

Structural concrete

Betão estrutural

Low shrinkage concrete

Betão baixa retração

Structural lightweight concrete

20 transport vehicles

Betão leve estrutural

High strength concrete

3 pumping vehicles

Betão de alta resistência

Projected concrete

Betão de alta resistência inicial

Self-compacting concrete

Betão projetado

Waterproof concrete

Betão auto-compactável

Lightweight concrete

Betão hidrófugo

Mortars dosage

Betão leve
Argamassas dosagem

Central de betão ARCEN modelo ACMOV MDE-3000
Gueifães . Maia
Production plant concrete ARCEN ACMOV MDE-3000 model
Produção Teórica de 80/90 m3/h;
Misturadora: 2,0 m3;
4 tolvas de agregados de 20 m3;

equipamentos

Misturadora de duplo eixo horizontal;

EQUIPMENT

Balança de água;

Balança de agregados de 6000 Kg;
Balança de cimento de 1200 Kg;
Instalação pneumática;
Software euro XXI (ARCEN);

Em Portugal,
a ABB dispõe
de 3 centrais
modelo ARCEN

Central de betão ARCEN modelo TT2250-MEV
Sta. Eugénia . Barcelos
Production plant concrete ARCEN TT2250-MEV model

3 un. silo de 80 ton. de cimento;
3 un. sem-fim para cimento;
3 un. filtros de Injeção de ar 24 m2;
Compressor e circuito de ar comprimido.

Produção Teórica de 65/80 m3/h;
Misturadora: 1,5 m3;
5 tolvas de agregados de 20 m3;
Misturadora de eixo vertical;
Balança de agregados de 5000 Kg;

In Portugal, ABB has 3 ARCEN
production plants

Balança de cimento de 900 Kg;
Balança de adjuvantes de 2 recipientes de 30 litros;
Balança de água;
Instalação pneumática;
Software ARCO 9010 (LOGITIEL);
3 un. silo de 80 ton. de cimento;
3 un. sem-fim para cimento;
3 un. filtros de injeção de ar 24 m2;
Compressor e circuito de ar comprimido.

Central de betão ARCEN modelo TT1500
Palmeira . Braga
Production plant concrete ARCEN TT1500 model
Produção Teórica de 45/60 m3/h;
Misturadora: 1,0 m3;
5 tolvas de agregados de 20 m3;
Misturadora de eixo vertical;
Balança de agregados de 3750 Kg;
Balança de cimento de 600 Kg;
Balança de água;
Instalação pneumática;

Equipamento para transporte
de agregados, de cimento em
cisterna e de betão pronto

Software ARCO 9010 (LOGITIEL);
3 un. silo de 60 ton. de cimento;
3 un. sem-fim para cimento;
3 un. filtros de injeção de ar 24 m2;
Compressor e circuito de ar comprimido.

Transport equipment for
aggregates, cement in tanks
and ready mixed concrete

“

Saber gerir é saber crescer

“

Knowing how to manage
is knowing how to grow

Experiência em Africa . Angola
Experience in Africa . Angola

Laboratório

Laboratory

O laboratório da ABB desempenha um papel funda-

ABB’s Laboratory plays a key role in quality control

mental no controlo da qualidade das matérias-pri-

of raw materials and ready mixed concrete, ensuring

mas e do betão pronto, garantindo a conformidade

compliance of the material produced with custom-

do material produzido com os requisitos dos clien-

ers’ requirements and legislation.

A ABB instalou-se em Angola com a produção de

ABB settled in Angola with the ready concrete pro-

betão pronto em 2010. Foram montadas duas cen-

duction in 2010. Two production plants were created

trais na região de Luanda. Atualmente está em es-

in Luanda. It is currently under study the creation of

tudo a montagem de uma terceira central, em Sau-

a third plant in Saurimo, in Lunda-Sul.

rimo, província de Lunda-sul.

tes e da legislação em vigor.
The verification is developed by qualified internal
A verificação é desenvolvida por técnicos internos

technicians who have equipment technologically

devidamente qualificados que contam com equipa-

advanced, ensuring a high level of confidence in all

mentos tecnologicamente avançados, assegurando

products supplied.

um nível elevado de confiança em todos os produtos fornecidos.

In the pictures below is possible to observe some
of the ABB laboratory equipment, calibrated and

Nas imagens abaixo é possível observar alguns dos

checked with the frequency required.

equipamentos que compõem o laboratório da ABB,
calibrados e verificados com a periodicidade exigida.

“

Até onde o desafio
nos levar

“

To where the challenge
leads us

Política de gestão
management policy
Face às exigências e à crescente concorrência de

Due to the demands and the increasing competitive

mercado, a ABB reconhece ser fundamental que

market, ABB recognizes it is essential that we all re-

todos nos consciencializemos da necessidade de

alize the need for change, planning, executing and

mudar, planeando, executando e controlando melhor

controlling the work, reducing the waste of time and

os trabalhos, reduzindo os desperdícios de tempo e

anything that might affect productivity. This way, the

tudo o que possa afetar a produtividade. Desta for-

management system will be continuously improved

ma, o sistema de gestão será continuamente melho-

and complied with all applicable legal requirements

rado, cumprindo todos os requisitos legais, estatutá-

and statutory regulations.

rios e normativos aplicáveis.
ABB’s administration recognizes the magnitude of the
A administração da ABB reconhece a dimensão do

challenge but we believe that with the strong commit-

desafio mas acredita que com o profundo empe-

ment of all, we can consolidate our growth, an essen-

nhamento de todos poderemos consolidar o nosso

tial factor to contribute for society’s enrichment, for the

crescimento, fator fundamental para contribuir para

jobs preservation and for the satisfaction of all that with

o enriquecimento da sociedade, para a preservação

us will win this challenge.

dos postos de trabalho e para a satisfação de todos
os que connosco vencerão este desafio.

Política de segurança

Security policy

O reforço constante da cultura de segurança e saú-

The constant reinforcement of safety and health at

de no trabalho é uma das determinações da gestão

work is one of the determinations of ABB’s corporate

empresarial da ABB. Garante um ambiente de tra-

management. It ensures a safe and healthy working

balho seguro e saudável através do cumprimento

environment through compliance with legislation

da legislação e promove a formação e informação

and it promotes employees training and information

dos colaboradores sobre os riscos inerentes às suas

about the risks involved in their activities, making

atividades, sensibilizando-os para o cumprimento

them aware of the compliance with safety stand-

das normas de segurança. A ABB é certificada se-

ards. ABB is certified according to OHSAS 18001.

gundo a OHSAS 18001.
Política da qualidade
Permite a melhoria de desempenho e criação de
soluções inovadoras, capazes de alavancarem os
níveis de satisfação das entidades intervenientes.
Estabelece a melhoria contínua da qualidade dos
processos, produtos e serviços como uma prioridade
de gestão. A ABB é certificada segundo a ISO 9001.

Quality Policy
Allows performance improvement and innovative
solutions creation, able to increase the entities involved satisfaction. It establishes the continuous
quality improvement of processes, products and
services as a priority management. ABB is certified
according to ISO 9001.

Política do ambiente

Environmental policy

A prática de uma gestão ambiental proativa é gera-

The practice of a proactive environmental manage-

dora de valor e constitui dever de uma organização

ment generates value and is the duty of any socially

socialmente responsável. A avaliação do impacto

responsible organization. The environmental impact

ambiental resultante da sua atividade é parte inte-

evaluation of its activity is an integral part of a com-

grante da responsabilidade social de uma empresa.

pany’s social responsibility. ABB is certified accord-

A ABB é certificada segundo a ISO 14001.

ing to ISO 14001.

UNIVERSIDADE
ISAVE
ISAVE UNIVERSITY
2006

braga parque
3ª fase
BRAGA PARQUE 3rd stage
2006
Localização: Braga
Cliente: Braga Parque
Betão fornecido: 58 000 m3
Location: Braga
Client: Braga Parque
Concrete provided: 58 000 m3

Localização: Póvoa de Lanhoso
Cliente: Britalar
Betão fornecido: 32 000 m3
Location: Póvoa de Lanhoso
Client: Britalar
Concrete provided: 32 000 m3

hotel meliá
MELIÁ HOTEL
2008

Pólo serviços
SERVICES CENTRE
2008
Localização: Maia
Cliente: ABB
Betão fornecido: 7650 m3
Location: Maia
Client: ABB
Concrete provided: 7650 m3

Localização: Braga
Cliente: Britalar
Betão fornecido: 22 000 m3
Location: Braga
Client: Britalar
Concrete provided: 22 000 m3

hotel yeatman
YEATMAN HOTEL
2009

Liberdade
street
fashion
2009
Localização: Braga
Cliente: ABB
Betão fornecido: 12 000 m3
Location: Braga
Client: ABB
Concrete provided: 12 000 m3

Localização: Gaia
Cliente: FDO Construções
Betão fornecido: 18 000 m3
Location: Gaia
Client: FDO Construções
Concrete provided: 18 000 m3

ESCOLA SEC. ALMEIDA
GARRETT
ALMEIDA GARRET MIDDLE SCHOOL
2011

praça de lisboa
clérigos porto

Localização: Porto

2011

Location: Porto

Cliente: Urbaclérigos
Betão fornecido: 3200 m3

Client: Urbaclérigos
Concrete provided: 3200 m3

Localização: Gaia
Cliente: DST
Betão fornecido: 2100 m3
Location: Gaia
Client: DST
Concrete provided: 2100 m3

EDIFÍCIO
DYNAMIC
DYNAMIC BUILDING
2012
Localização: Braga
Cliente: José Castro & Filhos
Betão fornecido: 11 500 m3
Location: Braga
Client: José Castro & Filhos
Concrete provided: 11 500 m3

EMPREITADA ABASTECIMENTO
DE ÁGUA - SETE FONTES

Localização: Braga

WATER SUPPLY WORK - SETE FONTES

Location: Braga

Cliente: ABB
Betão fornecido: 2800 m3

Client: ABB
Concrete provided: 2800 m3

“

A melhor forma de prever
o futuro é construí-lo

“

The best way to predict
the future is to build it

“

Capacidade de construir hoje,
o amanhã

www.abborges.pt
Rua do Labriosque, 70 - Martim
4755-307 Barcelos
T. (+351) 253 142 000
F. (+351) 253 142 001/002
João Freitas
joaofreitas@abborges.pt

“

Ability to build today,
the future

