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RECUPERAÇÃO DE METAIS

DO COMEÇO AO FIM

Quem
somos
Francisco Mata é uma empresa
sediada na Galiza, cuja actividade
está focada na recuperação e venda
de produtos de ferro e aço.

Fundada na cidade de Betanzos (Galiza), ao longo do nosso caminho
somos conhecidos pela inovação constante em nossos processos, graças
ao equipamento é a pesquisa pioneira e técnicas cada vez máis inovadoras.
Nossos valores sempre foram, e continuam sendo, a dedicação ao nosso
trabalho e compromisso com nossos clientes em todo concernente a nossa
actividad.
Para cumprir este compromisso, temos uma grande equipa de mais de
cinquenta profissionais, formando uma equipa multidisciplinar qualificada e
experiente para desenvolver as várias tarefas que fazem o nosso processo
de produção.
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Somos líderes
na indústria por a
nossa experiência, e
compromisso com
nossos clientes e o meio
ambiente

Produtos
gerenciados
Em
SA
Francisco
Mata
gerenciamos
e
transportamos
produtos de origem urbanos e
industriais, perigosos ou não, para
reutilização como matéria-prima

Destaques:
Ferro e aço
Metais: alumínio, cobre, chumbo, etc.
Ligas: aço inoxidável, bronze, latão, etc.
Baterias
Veículos fim de vida
REEE (equipamentos eléctricos e electrónicos))
Resíduos volumosos
Etc.
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Equipamento
Móvel

Nós somos especializados no desmantelamento e sucatamento de instalações industriais em espaços abertos e fechados, contamos também com
uma vasta experiência no desmantelamento naval e ferroviário.
Além disso, temos máquinas próprias para o processamento da sucata fora
do local, com trituradoras, tesouras, prensas, etc.

LOGISTICA
Nossa frota de caminhões com grua nos permite abranger todas as regiões
da Galiza e vizinhos da Espanha e Portugal, a recolha de resíduos e sua carga; e transportar por nós mesmos para os nossos centros de recuperação,
reagindo imediatamente, uma vez que ocorre a advertência de retirada.
Temos recipientes de todos os tamanhos para empresas que necessitam
deste serviço para que lles possa facilitar o trabalho de coleta e armazenamento de resíduos.
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Serviços às
Empresas
A fim de se adaptar ao necessidades
de nossos clientes, oferecemos
todos os tipos de serviços e
soluções ambientais com base em
estudos personalizados para cada
caso.
Tratamos toda a gestão exigida para
garantir uma melhor optimização e serviço com responsabilidade e eficiencia,
adequando-se a legislação ambiental
vigente.

Gestão de resíduos integrado:
A aceitação de todos os tipos de resíduos de metais
Descontaminação e limpeza
Certificado de destruição

Outros serviços:
Consultadoria Ambiental
Planos personalizados
Análise de materiais e qualidades
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Qualidade,
meio ambiente
eI+D+i
O conceito de qualidade tem um
importância capital em Francisco
Mata. Todos os nossos processos
cumprem os requisitos necessários
que exige o sector, por isso temos o
certificado de Qualidade 9001: ISO.
Por sua vez, estamos plenamente
conscientes da nossa responsabilidade ambiental dentro do ambito da nossa atividade, portanto,
estamos certificados pelas normas ISO: 14001
Assim, vamos além da Regra
dos “três R’s “ (reduzir, reutilizar e
reciclar), e adicionar um quarta:
RECUPERAR. Nós aplicamos esta
missão a partir do início do processo,
fazendo um control riguroso a
contaminação radioativa de todo
o material que passa através das
nossas instalações.
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Através de uma abordagem inovadora ,
recuperamos com o mínimo impacto ambiental,
transformando lixo em matéria-prima para que
uma vez que o ciclo de vida dos produtos possa
continuar e permitir um novo ponto de partida.

Centros de Reciclagem

Temos quatro centros de tratamento e gestão de resíduos na Galiza, que
totalizam mais de 100 mil m2, dedicada exclusivamente a este trabalho. Nós
também temos um Centro Fragmentador de mais de 2500 cv.
Nestas plantas, se realiza um controle abrangente e permanente a partir do
momento do recebimento dos residuos na planta, passando pela identificação
inicial, classificação e processamento.

I+D+i (Investigação, desenvolvimento e inovação)
Em busca de crescimento qualitativo do nosso negócio, com o objetivo
de identificar soluções ambientais novas e inovadoras que nos permitir
melhorar os nossos produtos, en Francisco Mata, SA desenvolvemos projetos
de gestão residuais e otimização, realizados por nossos engenheiros e
especialistas em meio ambiente.
Como resultado dessas ações, somos capazes de oferecer produtos de
maior qualidade em um mercado altamente competitivo em que hoje
somos líderes.

Novos
ferros
Temos um grande número de
stocks de novos ferros para a comercialização industrial e comercial.
No caso de não ter um determinado
produto, também trabalhamos por
ordem de encomenda.

Oferecemos uma ampla gama de produtos de qualidade certificada e serviços personalizados para todos os clientes em nossas instalações.
Venda:
Tubos
Cantoneiras
Barras
Corrugados
Chapas
Ferro artístico
Fechamentos
Aproveitáveis
Outros produtos

“

Qualquer produto ao
melhor preço e ao
seu alcance

3 4

1 2

5

1

CENTRO DE RECICLAGEM
San Pedro de Visma, 54-56
15011 A Coruña
Tel. 981 269 100 · Fax 981 270 108

2

CENTRO FRAGMENTADOR
Lugar Cortigueiro, s/n
15011 A Coruña
Tel. 981 140 233 · Fax 981 140 353

4 CENTRO DE RECICLAGEM
Polígono Río do Pozo, X1-X2-X3
15572 Narón
5

ARMAZÉN DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
Paseo Ramón Beade, 9-11
15300 Betanzos
Tel. 981 771 452 · Fax 981 773 583
Endereço de E-mail: info@fmata.com

www.fmata.com
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3 CENTRO DE RECICLAGEM
Carretera de Cedeira, 120-124
15572 Narón
Tel. 981 380 190 · Fax 981 380 200

