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 Esta apresentação contém informações sobre a NOVACABLE, 
e foi preparada com o intuito de divulgar a nossa sociedade. 

 

 

 Para obter detalhes adicionais sobre a NOVACABLE deverá 
consultar a informação pública disponibilizada na página da 
Internet da empresa: www.novacable.pt ou entrar em 
contacto directo. 

Nota Prévia 

http://www.novacable.pt/


• A NOVACABLE celebra 12 anos. 

 

• Em tempos passados, as industrias baseavam-se principalmente em técnicas de qualidade. A 
curta história da NOVACABLE testemunha o trabalho, a determinação, a audácia e a qualidade 
como principais características da NOVACABLE.  

 

• Actualmente toda a Organização se dota de uma visão empreendedora, de responsabilidade, 
rigor, qualidade, criatividade e inovação. 

 

• Acreditamos num trabalho com qualidade. É por isso que cada produto da nossa linha de 
produção é trabalhado com rigor e paixão. 

 

• A NOVACABLE é ainda uma jovem empresa mas com uma enorme vontade de crescer e poder 
dar aos nossos clientes os melhores produtos/serviços. 

 

• Esperamos que tenha a oportunidade de experimentar a nossa obsessão pela qualidade dos 
nossos produtos, para depois produzirmos para si. 

 

 

 

Cordiais Cumprimentos 

 

 

 

Manuel Silva Lopes 

Mensagem da Gerência 



Capítulo 1 
Perfil da Organização 



História da Empresa 
• A NOVACABLE, Lda é uma empresa de fabricação e montagem de cablagens. 

• Fundada em Setembro de 2000 , com sede em Vila Nova de Paiva, tem vindo a 
desenvolver a sua actividade com um crescimento acentuado. 

• A origem francesa de quatro dos cinco sócios tem possibilitado o contacto da 
empresa com outras empresas do espaço europeu, nomeadamente com a França, 
principal mercado comercial da empresa actualmente. 

• Especializada em cablagens de “alta tecnologia” para a indústria aeronáutica, 
máquinas especiais e equipamentos eléctricos e electrónicos, detêm parcerias 
estratégicas com empresas europeias, fornecedoras destes sectores de actividade. 

• A empresa representa uma importante actividade, no dinamismo e crescimento do 
sector industrial da região. 

• A empresa iniciou em finais de 2004 a construção de um pavilhão industrial, que 
entrou em funcionamento em 2005, tendo constituído uma importante viragem na 
política expansiva da empresa. 

• Com o objectivo de melhorar os seus processos, e melhorar a qualidade dos seus 
produtos e serviços a NOVACABLE, implementou um Sistema de Gestão da Qualidade 
que é certificado segundo a norma NP EN ISO 9001:2008 desde Dezembro de 2005. 
 



Missão e Visão 

• Ser uma referência no mercado global no seu segmento; 

 

• Oferecer soluções de qualidade adaptada às necessidades dos 
seus clientes, oferecendo excelência no serviço, e conhecimento 
do produto; 

 

• Expandir seus conhecimentos na arte de fabrico de cablagens; 

 

• Expansão e Inovação; 



Distribuição do Volume de Negócios 

Distribuição dos Produtos

Cablagem - 

Ferroviária

19%

Cablagem - Militar 

22%

Cablagem - Retro 

escavadoras 

31%

Cablagem - 

Aeronáutica

20%

Equipamento 

Electrónico

8%



Instalações 



Capítulo 2 

Recursos Humanos 



Formação Inicial 

• A NOVACABLE, dá formação inicial a todos os colaboradores que 
ingressam na empresa, preparando-os para as exigências dos nossos 
serviços. 

Formação Profissional 

• Anualmente e em conjunto com entidades devidamente certificadas a 
NOVACABLE aposta em formação profissional de grande utilidade para 
os seus colaboradores. 



Capítulo 3 

Processos de Produção e Capacidades 



Politica da Qualidade 
  

“Oferecer produtos de qualidade a fim de satisfazer 
os requisitos do nosso cliente na técnica, no prazo, 
e no valor através da melhoria contínua dos 
nossos produtos, procurando a excelência, 
consolidada pela formação e pela melhoria, das 
condições de trabalho dos nossos colaboradores e 
relacionamento com fornecedores ”.  
 

• Todo o Fabrico segue um processo rigoroso onde a 
principal meta é a Qualidade. Somos certificados na 
Norma ISO 9001:2008.   



Mercados 



Fases de Produção 

• Fase de Preparação 
– Nesta fase são separados todos os componentes necessários para a 

realização da cablagem. Efectua-se também o corte de fio e mangas termo 
retracteis. 

• Fase de Constituição 
– Nesta Fase é feita a constituição/Montagem da Cablagem 



Fases de Produção – Continuação(1) 

• Fase de Colagem 
– Nesta Fase é feita a Colagem da Cablagem, existem cablagens que 

são coladas nas derivações. 

• Fase de Acabamento  
– São efectuadas as operações de desnude/cravação e inserção dos terminais 

nos conectores. 



Fases de Produção – Continuação(2) 

• Fase de Inspecção Final 
– Nesta Fase é feito o controlo absoluto da cablagem efectuando 

diversos testes entre eles o de continuidade isolamento com a 
máquina de teste Synor 4200. 

• Expedição  
– As cablagens são devidamente embaladas e 

prontas a entregar ao cliente. 



Capítulo 4 
O Produto 



Serviços NOVACABLE 

• Cablagens para Motor de Avião 

 

• Cablagens para transportes ferroviários 

 

• Cablagens para Telecomunicações Militares 

 

• Cablagens para trens de aterragem de aviões 

 

• Cablagens para retroescavadoras de grande porte 

 

• Cablagens para bancos de ensaios de motores para a Fórmula 1 

 

• Cablagens Militares 

 

• Reparações de Cablagens 

 



Cablagens Aeronáuticas 

Cablagens Ferroviárias 



Cablagens para Retroescavadoras 

Cablagens Militares 



Contactos e Localização 

Morada: 

Apartado nº 60 - Zona Industrial 

- Vale do Forno 

3650-200 Vila Nova de Paiva - 

Portugal 

 

Tel.: (+351) 232 604 051 

 

Fax: (+351) 232 604 090 

 

E-mail: geral@novacable.pt 

 

WebSite: www.novacable.pt 

Coordenadas GPS: 

Latitude: 40°50'6.16"N 

Longitude: 7°44'12.48"W 

mailto:geral@novacable.pt
http://www.novacable.pt/
http://maps.google.pt/maps?f=d&source=embed&saddr=&daddr=40.835088,-7.736735&hl=pt-PT&geocode=&mra=mift&mrsp=1&sz=18&sll=40.834946,-7.736049&sspn=0.003381,0.005466&ie=UTF8&ll=40.834853,-7.73592&spn=0.045457,0.11158&z=13

