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Empresa Têxtil Nortenha, S.A.

Criada em 1954, a Empresa Têxtil Nortenha,
S.A. está ligada ao Sistema Integrado de
Despoluição do Vale do Ave (SIDVA) desde
18 de setembro de 2000.
A empresa apresentou o seu requerimento
17 de outubro de 1997 e recebeu a autorização
de ligação ao sistema a 27 de setembro 1999
– ao intercetor do Pele (2º fase da 3ª frente)
e com um caudal de requerimento 840 m3
por dia.
A Têxtil Nortenha – detentora da marca Frans
Oliever – está situada na rua de Prazins,
freguesia de Avidos, concelho de Vila Nova
de Famalicão. Esta é uma empresa vertical
que se dedica à fabricação de tecidos de
malha, jeans, roupa desportiva e T-shirts para
várias marcas internacionais.
Os principais mercados desta firma – para
além da Itália, país que reforçou fortemente
as compras – são o Reino Unido, Alemanha,
França e Estados Unidos. Refira-se que a
Nortenha no ano passado exportou 92% da
sua produção, faturando 12 milhões de euros,
um crescimento de 8% face ao ano anterior.

Tendo iniciado a sua atividade em 1981 e com cerca
de 70 trabalhadores ao seu serviço, a Ferespe - Fundição
de Ferro e Aço, Lda. – situada na Brasiela, freguesia
de Fradelos, Vila Nova de Famalicão – apresentou o
requerimento de adesão ao SIDVA a 24 de julho de
2000, recebendo autorização de ligação dois depois,
e efetuando essa ligação a 1 de agosto de 2000, através
da caixa 142, de 3ª frente do intercetor do Ave, para
um caudal de requerimento.
A Ferespe é uma Indústria metalomecânica, fundição
que, quando iniciou a sua atividade tinha como objetivo
a produção de ferros de alta liga, no entanto, com o
decorrer dos anos passou também a produzir aços de
alta, média e baixa liga, aços inox super duplex. Os
materiais produzidos (1.200 toneladas ano) destinam-
se às indústrias automóvel pesada e metalomecânica
geral, imobiliário urbano e construção civil. Cerca de
90% dessa produção é destinada a países como Estados
Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Áustria, Holanda,
França, Suécia, Dinamarca, Suíça, Espanha, Israel,
Bélgica.
Refira-se que a Ferespe é uma empresa certificada ao
nível dos materiais produzidos e com o seu Sistema
de Qualidade certificado pela APCER, para a produção
de ligas ferrosas dentro dos requisitos da norma NP
EN ISO 9001:2008.



Novo sítio na internet da Tratave

O diretor-geral

No ciclo normal do tempo atingimos o meio de
mais um ano – um ano com marcas muito fortes
no dia a dia das pessoas e das empresas. Nesta
etapa do tempo entra também a segunda edição
do presente ano do TRATAVENOTICIA. Trata-
se de uma edição onde queremos mostrar a
realidade da nossa empresa nos aspetos que
mais interessam aos nossos parceiros e clientes,
isto é, aquilo que é uma parte substancial do
trabalho da Tratave.

Assim, e desde logo, apresentamos um retrato
daquilo que os nossos parceiros pensam de nós
e do nosso trabalho. Por isso, esta edição é
também, o momento de agradecer a colaboração
de todos aqueles que responderam ao Inquérito
de Satisfação levado a cabo junto das empresas
clientes do Sistema Público de Drenagem de
águas residuais concessionado à Tratave.
Estamos certos de que foi dado um passo muito
importante no relacionamento com todos os
nossos interlocutores. Por outro lado, acreditamos
que a Tratave fica com mais certezas
relativamente ao caminho a percorrer.

Por último, queremos expor como internamente
tratamos as preocupações com a Qualidade e
o Ambiente. É isso que nos é transmitido na
entrevista com a responsável da empresa pela
área de qualidade e ambiente. E, afinal, no mês
em que todos celebramos o Dia Mundial do
Ambiente, é uma forma de exibirmos a todos
aqueles que se relacionam connosco como
internamente levamos a peito esse lado da
preservação do que nos rodeia.

Licenciada em Engenharia Biológica (controlo de poluição)
pela Univ. do Minho.

Responsável pela Qualidade,Ambiente, Segurança e Pessoal.
Na Tratave desde 1998

O que faz o Responsável pela Qualidade, Ambiente, Segurança e Pessoal?
É a pessoa que coordena o núcleo de Qualidade, Ambiente e HST, e dinamiza o Sistema de Gestão Integrado (SGI),
muito embora seja um trabalho que passa muito pela Comissão da Qualidade – composta pelas direções e outros
responsáveis. Para além do SGI (que engloba a qualidade e o ambiente), a gestão da higiene segurança no trabalho
e a coordenação com a medicina no trabalho são também áreas de grande importância às quais temos dado cada
vez mais atenção.

E onde entra a Qualidade e a Certificação?
O principal objetivo do núcleo de Qualidade, Ambiente e HST é manter o SGI dinâmico face às atividades desenvolvidas,
objetivando sempre uma melhoria contínua e, simultaneamente, garantindo um comprometimento com a Política
de Gestão definida pela Administração da Tratave. Um certificado, emitido por uma entidade certificadora, nada mais
é do que a evidência de tudo isso, ou seja, do adequado de atividade. No nosso caso, comprova que somos
regularmente auditados e cumprimos com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, pela atividade de drenagem,
depuração e destino final das águas residuais lançadas ou entregues pelos clientes e utilizadores no SIDVA.

É importante a existência de objetivos ambientais e de uma Política Ambiental nas empresas?
Claro que sim. A industrialização e o aumento dos aglomerados urbanos – que acentuaram os efeitos nefastos da
interação do homem no meio ambiente – impuseram preocupações ambientais. Só nas duas últimas décadas do
século passado, no entanto, a gestão ambiental passou a ser tratada caso a caso. Com o aumento dos conhecimentos
nessa área e com
a crescente sensibilidade da opinião pública, as empresas passaram a encarar como uma a necessidade efetiva a
implementação de medidas de proteção ambiental como parte do seu modelo de gestão. Na minha perspetiva um
adequado desempenho ambiental traduz-se num maior desenvolvimento económico

Com o Sistema de Gestão Ambiental implementado para quando a Certificação?
A certificação da Tratave pela norma de garantia da qualidade ISO 9001, abrange um âmbito de atividade que já
de si é do foro ambiental. O nosso objetivo é obter sinergias entre a prática e os procedimentos já implementados
e a sua ampliação em matéria ambiental, implementando de modo integrado o Sistema de Gestão Ambiental e
futuramente requerer a respetiva certificação pela norma ISO 14001.

Será fácil?
O facto da Tratave ter uma equipa de colaboradores não muito extensa cria algumas limitações mas também traz
algumas vantagens. Por um lado, faz-nos ser pragmáticos e realistas, dando um passo de cada vez em direção aos
nossos objetivos, o que, podendo tornar os projetos mais lentos, facilita – pela proximidade entre as equipas – a
comunicação, o desenvolvimento e introdução de melhorias no sistema. O que é ótimo, porque aproxima mais da
realidade e afasta de alguns modelos teóricos da qualidade, que ainda existem, a chamada “qualidade só no papel”.
Definitivamente na Tratave a “qualidade” serve a atividade e não o contrário.

Sandra Costa

Entrevista a...

Com o objetivo de apurar os níveis de satisfação dos clientes
e utilizadores do Sistema Integrado de Despoluição do Vale
do Ave (SIDVA) a Tratave realizou um inquérito de satisfação
junto dos seus clientes. Registamos, com agrado, uma forte
adesão dos nossos clientes: 32,6% de respostas ao inquérito
e agradecemos esta forte colaboração das empresas. Estamos
certos de que foi dado um passo importante no nosso
relacionamento com todos os nossos interlocutores.

no global como classifica o serviço prestado
pela TRATAVE?

Clientes satisfeitos

Conscientes de que as realidades comunicacionais tem
evoluído a um ritmo intenso e que é importante estar
mais próximo das empresas, instituições e pessoas e
de uma forma simples e objetiva, a TRATAVE –
Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A. já avançou
para a reformulação completa do seu sítio na internet.

Ele estará disponível no final do próximo mês de julho.
Estamos certos de que com a nova imagem presente
na rede mundial confirmará que os mais de doze anos
de trabalho com os municípios de Guimarães, Santo
Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão e Vizela e com as
empresas localizadas no vale do Ave ficarão à a certeza
da melhoria na qualidade da água do rio Ave e seus
afluentes.
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Mostrar a nossa realidade diária


