CENTRO DE PRODUÇÃO
VISEU
DESCRIÇÃO GERAL
Em atividade pela Tecnovia S.A. desde 1986, o centro industrial de Viseu localiza-se em Barbeita, próximo da
povoação do Caçador, a cerca de 100 m do IP5.
A pedreira de Vale da Vaca, onde se extrai um granito cinzento de boa qualidade, constitui a matéria-prima para a
produção de agregados, de betão pronto e pré-fabricados em betão, argamassas e misturas betuminosas que têm
sido empregues em várias obras de referência da região, ao longo dos últimos 30 anos.
Todas as atividades desenvolvidas pela Tecnovia S.A. neste centro de produção têm a marca de qualidade NP ISO
9001 e os seus produtos possuem a marcação CE segundo as normas de produto harmonizadas.

LOCALIZAÇÃO

A área industrial de Viseu localiza-se em Barbeita,
próximo da povoação do Caçador, a cerca de 100m do
IP5, no Concelho de Viseu.

(Área assinalada com quadrado vermelho)

Extrato Google Maps | Coordenadas: 40.658720, -7.847836

CONTACTOS
Responsável Comercial: Ricardo Henriques
Telemóvel: +351 918 200 391
e-mail: ricardo.henriques@tecnovia.pt
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CENTRO DE PRODUÇÃO
VISEU
PEDREIRA DE AIVADOS

Litologia: Granitos cinzentos com tendência porfiróide.

Fotografia do granito de Viseu em amostra de mão (talisca).

CENTRAL DE BRITAGEM

Características:

Produtos habitualmente produzidos:
-

Marca: METSO
Capacidade nominal: 300 ton./h

Enrocamento
Tout-venant
ABGE
Britas
Areão
Areia mecanicamente lavada

Os agregados detêm a Marcação CE segundo as normas de produto aplicáveis.
Poderão ser produzidos outras granulometrias de agregados sob consulta.
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CENTRO DE PRODUÇÃO
VISEU
CENTRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS

Características:
Marca: MARINI
Modelo: RR175 E229LR
Capacidade nominal: 180 ton/h
Tipo: Descontínuo

Produtos habitualmente produzidos:
- Betão betuminoso com betume convencional ou com betume modificado com características rugosas e
drenantes
- Mistura betuminosa densa e macadames betuminosos
- Argamassa betuminosa com betume normal e modificado
As Misturas Betuminosas detêm a Marcação CE segundo as normas de produto aplicáveis.
CENTRAL DE BETÃO PRONTO

Características:
Marca: DRUETTA
Modelo: Girafa Z120
Capacidade nominal: 120 m3/h
Sistema de gestão com recurso a ferramentas
informáticas

Produtos habitualmente produzidos:
- Betão de todas as classes de resistência, consistência e de exposição ambiental e de consistência
- Argamassas com diversas dosagens
- Betões de agregados leves
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CENTRO DE PRODUÇÃO
VISEU
LABORATÓRIO
O laboratório de ensaios da Tecnovia S.A. é um laboratório
com meios próprios aptos à realização de ensaios correntes
a solos, agregados, betão fresco e endurecido e às misturas
betuminosas, sendo responsável pelo controlo da qualidade
dos materiais produzidos no centro industrial de Viseu. O
laboratório pode também executar ensaios in situ, por
exemplo, a colheita de amostras, ensaios de compactação,
extração de carotes, ensaios de carga com placa ou outros
ensaios de obra.
Os equipamentos de medição e de monitorização utilizados
são objeto de um rigoroso controlo metrológico visando a sua
aptidão ao uso e os ensaios são realizados de acordo com as
normas de ensaio ou especificações técnicas vigentes em
Portugal.
Todas as atividades desenvolvidas pelo laboratório da Tecnovia são alvo de auditorias regulares internas e externas,
por entidade acreditada, realizadas anualmente, no âmbito da certificação em Qualidade e do controlo da produção
em fábrica dos agregados e misturas betuminosas.

OUTROS MEIOS AFETOS À ÁREA INDUSTRIAL
Equipamentos de Perfuração, Carga e Transporte
O dimensionamento deste tipo de equipamentos é dependente das necessidades de produção. Os equipamentos
são nomeadamente:
-

Carro de perfuração hidráulico
Pás carregadoras
Camiões
Escavadoras hidráulicas de rastos

-

Dumpers
Auto-betoneiras
Bombas de Betão

Oficina
A área industrial de Viseu encontra-se dotada de uma pequena oficina para a execução de pequenas reparações e
manutenção de equipamentos, servindo de apoio à unidade produtiva.
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