
APRESENTAÇÃO
2013

APRESENTAÇÃO



QUEM SOMOS

A FoodSystems recorre à sua enorme experiência e ao conhecimento aprofundado que tem do mercado agroindustrial, para dar aos seus 
clientes as melhores soluções, as mais recentes tecnologias e os mais eficientes equipamentos e serviços.

Na FoodSystems, elaboramos projetos e somos responsáveis pela construção de estruturas para a indústria agroalimentar. A nossa equipa 
especializada apresenta-lhe soluções completas em regime chave na mão para toda a cadeia agroindustrial – na agricultura, na pecuária, na 
aquacultura e na silvicultura.

Estamos ao seu lado desde a produção, transformação, embalagem, armazenamento até à distribuição e retalho. Damos aos nossos 
clientes um envolvimento local no fornecimento, na montagem e na assistência técnica, durante a implementação dos projetos, bem como 
no período pós-venda.

Integrada no Grupo Seabra, a FoodSystems está presente com estrutura própria em Portugal e Angola, mas tem capacidade para responder 
às necessidades dos clientes em qualquer parte do mundo.



POSICIONAMENTO

VISÃO

Assumirmo-nos como uma referência internacional do ‘saber’, do ‘saber fazer’ e do ‘fazer’, tornando-nos um parceiro estratégico, para

relações de longo prazo com os nossos clientes.

MISSÃO

Procurar sempre de uma forma consistente e inconformada, as melhores e mais inovadoras soluções de engenharia, que garantam aos

nossos Clientes a criação de valor acrescentado para os seus negócios.

VALORES



INTERNACIONAL



 CARNE

 PESCADO

 LATICÍNIOS

 HORTOFRUTÍCOLAS

ÁREAS DE ATIVIDADE



INDUSTRIAL REFRIGERATION

CARNE



CARNE

A FoodSystems tem trabalhado em soluções que garantem que a rentabilidade da sua operação seja assegurada ao longo de todo o 

processo industrial.

Desta forma, trabalhar com um produto tão importante para a alimentação como a carne é, acima de tudo, assumir uma grande 

responsabilidade. E é com todo o profissionalismo que o fazemos, em todas as opções de equipamentos que temos à sua disposição:

• Matadouros de bovinos e suínos – Corte, Refrigeração, Embalagem, Congelação e Armazenagem

• Charcutaria, Enchidos, Fumados, Secagem, Cozidos e Enlatados

• Farinha de carne e óleo

• Engorda e Abate de frangos e perus – Corte, Refrigeração, Congelação, Embalagem e Armazenagem

• Salga de Peles

• Preparação e Tingimento de couro

• Incubadoras

• Farinha de carne e penas



PESCADO



PESCADO

Os bens alimentares são bens de primeira importância. Logo, todos os equipamentos envolvidos no seu tratamento têm que seguir normas 

de qualidade e de elevado rigor.

A FoodSystems tem trabalhado em soluções que garantem que a rentabilidade da sua operação seja assegurada ao longo de todo o 

processo industrial, apresentando-lhe para a área do Peixe, esta variedade de opções de equipamento:

• Fabrico de gelo para conservação de pescado

• Frio de Conservação

• Limpeza e Filetagem

• Enlatados e Fumados

• Farinha de peixe e óleo



LATICÍNIOS



LATICÍNIOS

A FoodSystems tem trabalhado em soluções que garantem que a rentabilidade da sua operação seja assegurada ao longo de todo o 

processo industrial.

O leite e os seus derivados são alimentos delicados que exigem muito rigor na sua conservação e transformação. Connosco isso está 

seguramente garantido, em qualquer uma das nossas opções disponíveis:

• Recolha e Centros de Arrefecimento

• Pasteurização e Embalagem para retalho

• Manteigas e natas

• Queijo fresco e seco

• Iogurtes

• Gelados e Sobremesas

• Leite em pó



HORTOFRUTÍCOLAS



HORTOFRUTÍCOLAS

A FoodSystems tem trabalhado em soluções que garantem que a rentabilidade da sua operação seja assegurada ao longo de todo o 

processo industrial.

Nas frutas e vegetais manter a frescura é uma condição essencial. Na FoodSystems, trabalhamos para a preservar, seja qual for a sua 

opção dentro da nossa variedade de soluções:

• Seleção e Classificação

• Sumos, Néctares e Concentrados

• Compotas e marmeladas

• Frutas em Conserva

• Picles

• Frutas secas

• Vegetais Desidratados

• Vegetais Congelados



PRINCIPAIS 
REFERÊNCIAS



PROTINAL
- Desenvolvimento e execução do projeto para a integração do processo cárnico no entreposto 
de produtos pré-cozidos em Valencia, Venezuela.

COAPESCAS 
- Fornecimento e montagem de todo o processo de manipulação de Peixe (receção, preparação, 
congelação, embalamento e expedição). Este processo insere-se no entreposto de congelação 
com uma capacidade de 50Ton/Dia de pescado.

FRIPEX
- Requalificação da Fábrica de Gelo com uma capacidade de abastecimento de 10Ton/hora.

LOTAÇOR
- Fornecimento e montagem do sistema de produção e transporte de gelo para o porto de Vila 
Franca do Campo (Açores), com uma capacidade de produção de 10Ton/dia, armazenagem de 
20Ton/dia e abastecimento de 10Ton/hora.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS



Portugal

Rua Horta dos Bacelos,18, 3º
2690-390 Santa Iria de Azóia
Portugal
Tel: +351 219 533 130
Fax: +351 219 533 131
GPS: 38.840245, -9.081377

Angola

Belas Business Park, nº601 Esq
Edifício Cabinda – Talatona
Luanda – Angola
Tel: +244 222 016 611
Fax: +244 222 016 618
GPS: -8.919669, 13.188744

info@foodsystems.seabraglobal.com  |  www.foodsystems.seabraglobal.com

CONTACTOS


