
APRESENTAÇÃO  
DE SERVIÇOS



História

Fundada em 1980 para responder às exigências da 
indústria automóvel  e do sector metalomecánico, sediadas 
em Portugal, a atividade da Zincral especializou-se na 
prestação de serviços nas areas do  tratamento e 
revestimento de peças metálicas através de processos 
eletrolíticos (galvanoplastia) com enfoque na zincagem em 
zinco , zinco-níquel , niquelagem e de estanhagem.                     

A procura da máxima qualidade sempre foi a prioridade 
para a empresa sendo a Zincral , sendo atualmente 
certificada pelos referenciais normativos NP EN ISO 9001 e 
IATF 16949.

A fim de dar continuidade ao processo de melhoria 
contínua, a estratégia da Zincral assenta igualmente no 
desenvolvimento de vários fatores de diferenciação, 
nomeadamente, a qualidade dos serviços, capacidade de 
produção e prazos de entrega reduzidos.

O crescimento sustentado e a solidez financeira permitiram 
à Zincral obter o estatuto de PME Líder.

Contando já com 40 anos de experiência no Mercado a 
Zincral apresenta-se como uma solução ideal para o 
revestimento das suas peças.



Compromisso

VISÃO

• Ser reconhecida como empresa referência no sector 
automóvel, promovendo e desenvolvendo processos face às 
necessidades dos seus Clientes e Partes Interessadas.

MISSÃO

• Assegurar, em condições competitivas, a prestação de todos 
os seus serviços.

• Trabalhar continuamente para a satisfação total e confiança 
dos seus clientes e colaboradores. 

VALORES

• A Zincral tem como princípios orientadores: 
• Atitude proativa e defensora dos direitos humanos.
• Satisfação total e confiança dos clientes e outras partes 

interessadas. 
• Envolvimento dos colaboradores e fornecedores na 

concretização dos objetivos da empresa.
• Cumprimento dos requisitos específicos do cliente com o 

objetivo de aumentar a eficiência da empresa.
• Abordagem responsável e preventiva face aos desafios 

ambientais.
• Cumprimento dos princípios éticos, de respeito e apoio social.



Politica da Qualidade
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Áreas de Negócio

Automóvel• A Zincral Revestimentos, lda, dedica-se ao revestimento 

de componentes e peças metálicas, para diversos setores de 

atividade, essencialmente vocacionada para a indústria 

automóvel.

• Atualmente com uma capacidade elevada produtiva, e em 
plena fase de expansão dos seus serviços , oferece a cada 
um dos seus parceiros, uma vasta gama de serviços nas 
áreas dos revestimentos eletrolíticos, oferecendo assim a um 
serviço de excelência e personalizado nos serviços que 
prestamos.

• O nosso sucesso baseia-se numa relação de proximidade com 
cada um dos nossos clientes , garantindo assim a sua 
fidelização e total satisfação dos mesmos.

Energia

Indústria 
Metalomecânica

Construção 
Civil

Propomos:



Serviços

Tratamento de Superfícies:

➢ Zincagem Alcalina em suspensão e em tambor

➢ Zinco – Níquel em suspensão e em tambor.

➢ Estanhagem em suspensão e em tambor.

➢ Niquelagem em suspensão e em tambor.

Outros Serviços:

Decapagem de Peças Metálicas.

Desidrogenização;

* Todos os processos são isentos de crómio VI e Cianetos.



Tipos de tratamentos

.



Serviço de Logística

Propomos a cada um dos nossos clientes em toda a sua operação 
logística, desde a receção da matéria-prima atá à expedição do seu 
produto acabado em JIT.
Nesta operação podemos incluir diferentes processos, tais como:

. “Picking & Packing”

.. Transporte

.  Embalagem e etiquetagem.

Atualmente contamos com instalações modernas com 
equipamentos  automatizados de última geração,  estendidos numa  
área produtiva coberta com 1200 m2 , contando igualmente com 
uma área para armazenamento de componentes com mais de 500 
m2 , para a receção e expedição de todos os componentes em 
regime 24X7.

Estamos atualmente a oferecer a cada um  dos nossos clientes o 
serviço em JIT , para receção , armazenamento e expedição de 
componentes, garantindo assim aos  nossos clientes um serviço de 
excelência assegurando a cada cliente as melhores condições de 
armazenamento e expedição.

Serviço em JIT:



Certificação



Porquê da Zincral?

Uma Única Organização,  

que lhe proporciona:

> Receção armazenamento e expedição de 
mercadorias.

> Apoio e acompanhamento de todos os processos 
produtivos.

> Tratamento de superfícies e respetivo 
embalamento das peças

> Coordenação de gestão técnica e material.

> Coordenação da qualidade e contenção.

> Montagens e Sub-Montagens de componentes

> Inspeção previa à entrega e logística JIT.

> Na Zincral sempre encontraremos uma resposta 
para as suas necessidades , assegurados pelos mais 
de 40 anos de experiencia neste segmento de 
negócio, acompanhados de amplio conhecimento 
técnico.



Clientes



Localização

Portugal
> Murtosa 

Portugal

ZINCRAL - Revestimentos, Lda

Rua da Zona Industrial do 

Bunheiro, Nº 39

3870-195  Murtosa

E-mail: geral : comercial@zincral.pt

Telf: +351 234 860 310

Fax: +351 234 860 311 

Coordenadas GPS :     

40º  45´ 39´´ N  8º  38´12´´W



Contactos

Simão Costa
Head of Sales & Marketing

Account Manager I Gestor Comercial 

Tel:  [+351] 234 860 310

Fax: [+351] 234 860 311

Tlm: [+351] 962 744 144

Email: simao.costa@zincral.pt




