NEWSLETTER
SITAPE - ENGENHARIA DO AMBIENTE
Janeiro 2019

SITAPE
Um parceiro para o
Futuro

REQUALIFICAR

S. J. MADEIRA

S.T.E.G

Conheça o novo
projecto da SITAPE,
lançado já em Janeiro

Projecto Requaliﬁcar
já executado em São
João da Madeira

Sistemas de
tratamento de
emissões gasosas

ENGENHARIA DO AMBIENTE - UM PARCEIRO PARA O FUTURO

Um parceiro para o Futuro
A SITAPE é uma metalomecânica fundada há mais de 50 anos, ituada em Vale de Cambra,
Portugal. A empresa está integrada no universo de empresas do Grupo Vicaima, uma
referência mundial, dedicado, na sua grande maioria, à transformação e distribuição de
madeira e seus derivados.
A SITAPE está especializada na produção de equipamentos para o sector do Ambiente,
desenvolvendo e produzindo soluções e equipamentos presentes nas nossas cidades desde
sempre.

PROJECTO
REQUALIFICAR

A NOSSA EXPERIÊNCIA
A SITAPE tem uma vasta experiência
na concepção e fabrico de sistemas
enterrados de recolha de resíduos
sólidos urbanos, mais concretamente
Contentores Enterrados.
Grande parte dos equipamentos
existentes em Portugal foram
fabricados pela SITAPE, para as
principais marcas.

PORQUÊ REQUALIFICAR
O mercado no últimos 20 anos teve
uma grande evolução na instalação
de soluções enterradas por todo o
nosso país e estrangeiro. Passados 20
anos todos os equipamentos
necessitam ser revistos e actualizados
e quem melhor para o fazer que o
próprio fabricante.

VAMOS DAR MAIS VIDA
AOS SEUS
EQUIPAMENTOS
Vamos apresentar o nosso novo projecto que
será lançado no mercado durante este mês de
Janeiro, o Projecto Requalificar.
O seu município será contactado durante o
mês de Janeiro para uma apresentação
personalizada, do Projecto Requalificar, por
um dos nossos gestores.
O Projecto Requalificar está divido em 4
fases:
1.
2.
3.
4.

O Contacto
Cadastro
Vistoria
Projecto de Requalificação

01

CONTACTO

Marque já uma reunião
com a nossa equipa
especializada

Graciete Maia

graciete.maia@sitape.pt
Telemóvel: 933 001 344

03

02

CADASTRO

Cadastro e actualização
da base de dados de
todos os equipamentos
do seu município

Rodrigo Aires

rodrigo.aires@sitape.pt
Telemóvel: 933 001 329

VISTORIA

Vistoria e análise
técnica do estado de
cada equipamento,
pelas nossas equipas
especializadas

04

PROJECTO

Apresentação do
projecto de execução de
requalificação técnica e
respectiva Proposta
Técnico-Comercial

Projecto de
Requaliﬁcação dos
Equipamentos
Enterrados no Município
de São João da Madeira
A SITAPE terminou mais um projecto
Requaliﬁcar de Contentores Enterrados.
Este projecto foi no município de São João
da Madeira e foi realizado em Dezembro
último

Características do Projecto:
• Equipamentos de 3 contentores de 3
MGB cada
• Equipamentos com mais de 17 anos
• Reconversão Integral dos Equipamentos
• Prazo Execução: 2 semanas

O projecto iniciou com o levantamento e cadastro dos equipamentos existentes no município
e realizada uma vistoria in loco, pela nossa equipa técnica, originando um Relatório Técnico
com o diagnóstico de necessidades ao nível de mecânica, hidráulica, elétrica e de segurança.
Este relatório foi devidamente analisado pelos serviços da Câmara, assim como o
Planeamento do Projeto que visou sempre o menor impacto nos cidadãos e na operação.
O Projeto Requalificar S. João da Madeira iniciou no terreno a 10 de Dezembro, e foi realizada
a vistoria final e receção definitiva dos equipamentos, pelas entidades intervenientes, no dia
21 do mesmo mês, ficando os equipamentos, desde logo, ao serviço da população.

SISTEMAS DE
TRATAMENTO
DE EMISSÕES
GASOSAS

A NOSSA EXPERIÊNCIA
A SITAPE, desenvolve e produz unidadesfiltrantes,
componentes e sistemas para equipamentos de
purificação do ar desde 1985, dedicando-se à
aspiração, limpeza e separação do ar.
A empresa projeta de acordo com o sistema de
gestão ambiental UNI EN ISO 14001:2004 e do
sistema de gestão da qualidade UNI EN ISO
9001:2008. Os produtos encontram aplicação nas
áreas de corte térmico, pintura, alimentar,
farmacêutica, nuclear, mineração, mecânica,
madeira, reciclagem, etc.
Produtos
. Filtros de mangas
. Filtros de cartuchos
. Filtros para névoa de óleo
. Scrubber/Filtros via húmida
. Filtros de carvão ativado
. Ciclones
. Silos
. Mesas de corte aspiradas
. Extratores, válvulas rotativas e sem-fim
. Cabines de insonorização
. Cabines de pintura
. Silenciadores
. Tubagem
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A SITAPE
acaba de terminar mais um
Janeiro 2019
projecto de Requalificação de
Equipamentos Enterrados. Este projecto
foi no município de São João da Madeira
e terminou neste mês de Janeiro.

Características do Projecto:
• 7 Equipamentos de 3 contentores MGB
cada
• Equipamentos com mais de 17 anos
•
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Contactos
Morada:
Apartado 25 Burgães
São Pedro de Castelões
3730-901 Vale de Cambra
Portugal
Telefone:
+351 256 423 611
E-mail:
sitape@sitape.pt
Horário:
Segunda – Sexta- Feira 08:00h – 12:30h / 13:30h – 17:00h
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