
A expansão da actividade do Grupo para 
fora de Portugal implica uma necessidade 
acrescida de comunicação e interacção de 
forma eficiente e segura com os nossos 
colaboradores.

Não só por este motivo, mas também 
pelo facto das tecnologias de informação 
constituírem um suporte essencial ao 
desenvolvimentos dos negócios, temos 
vindo a investir significativamente na 
área das Tecnologias de Informação e 
Comunicação, permitindo que a “partilha 
de conhecimento”, constitua um pilar 
estrutural para a inovação, diversificação 
e optimização de produtos, serviços e 
processos oferecidos pelas várias áreas 
de negócio onde actuamos.

A aposta em soluções de comunicação 
mais eficientes faz-se também através de 
novas plataformas de comunicação para 
o mercado sendo disso um bom exemplo 
o novo site da empresa O FELIZ Angola, 
desenvolvido para possibilitar novas 
oportunidades de negócio e dar maior 
notoriedade à marca O FELIZ.

A inovação que assume um 
pilar central na estratégia do Grupo 
(recorde-se o projecto em curso para 

implementação de um sistema de gestão 
de IDI), manifesta-se também na área de 
negócios das Colunas de Iluminação, na 
qual temos vindo a reforçar a aposta no 
desenvolvimento de novas tipologias e 
soluções, adaptando a oferta aos novos 
mercados onde estamos presentes.

A melhoria efectiva de todos os 
processos deve ser monitorizada 
por forma a percebermos as falhas e 
mantermos em permanência um sistema 
de melhoria contínua. Recentemente, 
a empresa O FELIZ Metalomecânica 
obteve o melhor resultado de sempre 
na auditoria anual de acompanhamento 
ao Sistema de Gestão da Qualidade, ao 
registar zero não conformidades. 

Por último, uma nota para a 
finalização recente do processo de 
constituição da empresa O FELIZ 
Moçambique e cuja actividade deverá 
iniciar-se no mês de Agosto, data a partir 
da qual dispomos de uma estrutura 
comercial efectiva no mercado.
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As tecnologias de informação são, nos 
dias de hoje, um dos pilares centrais para 
o desenvolvimento e sustentabilidade 
de um negócio. É impensável pensar 
numa empresa sem um simples acesso 
às tecnologias de informação ou que 
permaneça desligada da era digital. 
As empresas do Grupo O FELIZ não 
fogem à regra. Sempre na vanguarda da 
tecnologia, inovação e desenvolvimento, 
O FELIZ procura estar sempre na 
linha da frente no que às tecnologias 
de informação e comunicação diz 
respeito. As tecnologias de informação 
dão suporte ao negócio construindo e 
auxiliando a implementação de processos 
organizacionais e de trabalho. Todos 
os dias são dias de mudança. Tentamos 
aperfeiçoar a cada passo o processo 
anterior para que possamos estar na 
linha da frente e tornar o negócio mais 
competitivo num mercado global cada 
vez mais exigente. 

Estamos a assistir a grandes 
mudanças e desenvolvimentos nesta 
era digital, o que provoca enormes 
alterações nas organizações. Isto 
determina que o investimento em 
Tecnologias de Informação seja um 
factor primordial no seu crescimento, 

desenvolvimento e sustentabilidade, 
nem sempre fácil de aceitar. A crescente 
aceleração e desenvolvimento de 
plataformas fazem com que rapidamente 
possam estar desactualizados de uma 
ou outra metodologia de negócio. 
Aos responsáveis dos departamentos 
de tecnologias de informação cabe a 
valiosa tarefa de coordenar e gerir estas 
mudanças para evitar menos valias 
desnecessárias e antecipar possíveis 
efeitos constrangedores para as 
organizações. Um dos principais factores 
destes investimentos a ter em conta é 
conseguir retornos rápidos tendo sempre 
presente que tenderemos a eliminar os 
erros, possuir menor tempo de decisão e 
acelerar processos.

As tecnologias de informação estão 
presentes em praticamente todo o 
lugar dos nossos dias. Nas empresas, 
podemos vê-las nos PC’s de secretária, 
equipamentos portáteis, smartphones, 
impressoras, telefones, equipamentos 
assistidos por comando numérico, 
equipamentos CAD/CAM, telemática, etc. 

Estão, também, presentes no 
software e aplicações que sustentam e 
apoio o negócio. O FELIZ pode orgulhar-
se de possuir uma vasta panóplia de 

aplicações, processos e metodologias 
de trabalho que se desenrolam em 
ambiente amigável, prático, apoiadas 
em tecnologias de vanguarda, seguras, 
sempre disponíveis e acessíveis a partir 
de qualquer parte do mundo, onde se 
incluem as ferramentas ligadas a ERP/
CRM.

 O Grupo O FELIZ goza da possibilidade 
dos seus colaboradores poderem 
executar tarefas através de qualquer 
dispositivo fixo ou móvel. Prova disso são 
as tecnologias ligadas às comunicações 
e processos consolidados em que os 
utilizadores estão ligados às nossas 
partilhas e disponíveis para desenvolver 
e atender aos processos, actualmente, 
muito exigentes e marcantes. Gozamos, 
também, da possibilidade de interagir 
de forma rápida, em tempo-real e segura 
com as nossas empresas em Angola, que 
trabalham de forma independente mas 
com serviços e processos partilhados 
através de ligações de redes privadas 
virtuais, facilitando a partilha do 
conhecimento e entreajuda. Estamos 
ligados no nosso mundo para todo o 
Mundo. 

Francisco André
Director de Tecnologias de Informação

O FELIZ 
e as Tecnologias 
de Informação



Silo da Memória (montagem) 
Portugal 2014



Para assinalar os 40 anos da revolução 
de Abril, o escultor Alberto Vieira 
idealizou um monumento comemorativo, 
integrando uma homenagem à figura 
bracarense de Salgado Zenha.

A peça, intitulada “Silo da Memória”, 
inspira-se na forma do silo, evocando a 
ideia de reservatório, armazenamento da 
memória. Os 40 anos são representados 
por 40 anéis sobrepostos que constituem 
a peça. Cada um destes anéis é composto 
por 25 elementos que sugerem 
livros ou documentos, associados ao 
conhecimento, à informação e ao arquivo, 
referindo-se à data da comemoração.

Os elementos que constituem a 
escultura permitem uma permeabilidade 
visual que faz dela um espaço 
simultaneamente limitado e aberto, 
sugerindo a fluidez da memória. 

A peça será necessariamente 
observada à distância, o que justifica 
a sua escala. É vista de igual modo de 
todos os ângulos das ruas adjacentes, 
imprimindo a ideia de ritmo e movimento 
circular.

Tecnicamente, a escultura, com 4 m 
de diâmetro e 8 m de altura, é constituída 
por elementos exteriores em chapa de 
aço inox e suportada por uma estrutura 

Si lo da Memória
Silo
nome mascu l i no

1.  re se r va tó r io,  com a r  r a re fe i to,  onde a s  co lhe i t a s  ve rdes se gua rdam 

compr im idas ,  pa ra so f re rem fe rment aç ão 

e depo i s  se r v i rem de fo r ragens .

2 .  re se r va tó r io,  em fo rma de to r re,  des t inado à a rmazenagem de ce rea i s , 

c imento e ou t ra s  subs t ânc ia s  só l idas .

3 .  MIL ITAR compar t imento subte r râneo onde se gua rdam mí s se i s  p rontos 

pa ra l anç amento.

interior de prumos verticais, travados 
por anéis, também em aço inox. O 
elemento vertical a Este é composto por 
chapa de aço mais espessa que inclui a 
figura de Salgado Zenha, o seu nome, 
datas de nascimento e morte, texto do 
homenageado e referência à celebração 
dos 40 anos do 25 de abril, para além do 
título da obra. A inscrição da tipografia e 
da ilustração de Salgado Zenga foi obtida 
utilizando o processo de corte a laser.

A peça está dotada de uma instalação 
de luz interior para iluminação noturna.

Alberto Vieira
Texto

Diogo Adalberto Vieira
Fotografia



Torre de Iluminação com Corôa
Portugal 2014



A área de negócios de Colunas de 
Iluminação para além de todos os 
produtos de catálogo com marcação 
CE (Colunas Cónicas, Octogonais 
e Bicilindricas de 3 a 12 metros) 
obedecendo aos requisitos da Norma 
NP-EN 40/2012 e do DMA-C71-C512/JN, 
aposta no desenvolvimento e fabrico 
de novas soluções que se adaptem às 
necessidades dos nossos clientes, sejam 
elas para iluminação ou não.

Entre estes produtos são de destacar  
Torres para Aerogeradores, colunas 
basculantes para vídeo vigilância e 
iluminação, Colunas para Sistemas 
Fotovoltaicos, colunas suporte de para-
raios, mastros de bandeiras, torres para 
Antenas, Postes de Energia para baixa ou 
média tensão, seguidores solares, torres 
de iluminação para recintos desportivos 
com ou sem plataforma, torres de estádio, 
torres de Iluminação com sistema “sobe-
desce” e torres de telecomunicações. 

O objetivo a médio prazo da Área 
de Negócios de Colunas de Iluminação 
passa assim por melhorar e alargar a 
gama de produtos com marcação CE mas 
também demonstrar e assegurar juntos 
dos clientes a capacidade de desenvolver 
soluções para as mais variadas funções                 
e finalidades assentes nos princípios de 

qualidade implementados no Grupo O 
FELIZ, com o objetivo de captar novos 
clientes e volume de negócios.

No âmbito da inovação e dada a 
envolvência pluridisciplinar do produto 
(engenharia estrutural, mecânica e 
eletrotécnica), nesta edição iremos 
destacar as torres de iluminação com 
coroa “sobe-desce” implantadas no 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O produto é composto por uma 
torre sobe-desce com 20 m altura e, com 
cabeça e coroa sobe e desce, para apoio 
de projetores. E um carrinho de elevação 
com capacidade até 1000 Kg e elevação 
até 50 m.

Foram desenvolvidas na Área de 
Negócios de Colunas de Iluminação e, 
relativamente a versões anteriores, têm 
as seguintes vantagens:

1. Suspensão por três pontos em 
vez de dois pontos, garantindo maior 
estabilidade em serviço e durante o 
movimento de subida/descida.

2. Colocação dos cabos em repouso 
quando a torre está em serviço, 
diminuindo o risco de corrosão sob 
tensão. 

3. Partilha do sistema de acionamento 
comum em todas as torres, tornando o 
conjunto mais económico.

Foram ainda introduzidas 
melhorias no sistema de acionamento, 
nomeadamente:

1. Variação contínua da velocidade 
no punho de comando, diminuindo os 
tempos de acionamento e melhorando 
a sensibilidade nas operações de 
aproximação.

2. Limitação do esforço através 
de sensor projectado e calibrado 
internamente.

3. Aplicação de sistemas de segurança 
passiva de forma a impedir acesso a 
elementos mecânicos móveis e ao cabo 
de aço.

Como elemento inovador, não sendo 
conhecido a existência no mercado 
de sistema igual, foi desenvolvido um 
gancho automático para suspensão da 
coroa quando em serviço que permite o 
acionamento simplificado do sistema.

É dispensada a necessidade de 
atenção do operador na operação de 
enganche da coroa e a necessidade de 
aplicação de fim-de-curso auxiliares, 
simplificando a operação e aumentando 
a segurança.

Nelson Dias
Técnico de Produção

Inovação e soluções 
para Torres e Colunas 
Metál icas



Finalizado o processo de constituição da 
empresa O FELIZ Moçambique, demos 
mais um passo significativo no processo 
de internacionalização do Grupo. Trata-
-se de um projecto importante, num 
mercado com perspectivas de negócios 
interessantes e com forte crescimento. 
Ainda que o objectivo a curto prazo seja o 
de construção de uma unidade fabril com 
as áreas de negócio adaptadas à procura 
local, desde o início do mês de Agosto 
dispomos de uma estrutura comercial, 
sediada em Maputo, capaz de responder 
às solicitações do mercado. Moçambique 
revela-se, pois, uma aposta estratégica 
importante, não só pelas perspectivas de 
crescimento do mercado, como também 
pela proximidade a outros mercados 
que têm vindo a assumir uma posição de 
destaque em África.
A gestão do negócio e da actividade 
comercial da O FELIZ Moçambique está a 
cargo do Sr. Eduardo Rodrigues, a quem 
desejamos as maiores felicidades neste 
novo projecto e desafio.

O Grupo O FELIZ, em parceria com a 
Paleta de Ideias, acaba de lançar o novo 
site da empresa O FELIZ Angola com o 
objectivo de potenciar e desenvolver 
novas oportunidades de negócio nos 
vários sectores onde a empresa actua. 

Com uma interface intuitiva, ajustada 
à imagem do Grupo O FELIZ, o novo site 
permite aos utilizadores e visitantes um 
olhar detalhado sobre o universo da 
empresa. 

O site deverá também potenciar 
o aumento da notoriedade da marca 
O FELIZ em Angola, contribuindo para 
afirmar a O FELIZ Angola como uma das 
metalomecânicas de referência a operar 
naquele território.

Este é o primeiro passo de de 
um projecto ambicioso e que inclui o 
desenvolvimento de novos sites para 
as empresas O FELIZ Metalomecânica 
(Portugal) e AQUAFELIZ (Angola).

O site encontra-se disponível em 
www.ofelizangola.com - não deixe de 
visitar.

Decorreu, nos passados dias 19 e 
20 de Junho, a auditoria anual de 
Acompanhamento ao Sistema de Gestão 
da Qualidade da O FELIZ Metalomecânica, 
S.A. O processo de auditoria foi realizado 
pela empresa LusAenor e seguiu o 
referencial normativo NP EN ISO 
9001:2008. 

O objetivo da auditoria foi a 
verificação do cumprimento da norma 
de referência, das respetivas práticas 
documentadas e de execução, no 
âmbito dos processos produtivos 
associados às várias áreas de negócio da 
empresa, avaliando, ao mesmo tempo, 
o cumprimento dos requisitos legais, 
regulamentares e contratuais aplicáveis.

A empresa O FELIZ Metalomecânica, 
S.A., utiliza o modelo de gestão da 
qualidade sustentado pela norma ISO 
9001, que se constitui como referência 
para padronização das práticas 
implementadas nos processos em vigor, 
contribuindo desta forma para assegurar 
a conformidade dos produtos e a 
melhoria contínua do desempenho global 
da organização.

O resultado desta auditoria foi de 
zero não conformidades, o que se traduz 
no melhor desempenho de sempre. 
Tal não teria sido alcançado sem o 
envolvimento e compromisso de todos 
os colaboradores, da gestão de topo aos 
demais responsáveis e intervenientes no 
processo.

O meu obrigado a todos pelo 
contributo no resultado alcançado!

Isabel Torres
Directora de Qualidade e Ambiente
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Agenda de actividades:
25 a 31 de Agosto | Maputo

FACIM 20014

. 23 a 26 de Outubro | Luanda

PROJEKTA ANGOLA

. 4 a 7 de Novembro | Paris

MIDEST PARIS

TIRAGEM: 300 EXEMPLARES
INFO: DCI@OFELIZ.PT


