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Apresentamos o Relatório de Sustentabilidade 2021 do grupo Martifer. O relatório 
descreve as atividades desenvolvidas pelo grupo Martifer durante o ano de 2021, 
com foco nos temas de sustentabilidade e na forma como contribui para a criação 
de valor ambiental, social e económico para os seus stakeholders.
 
Este relatório foi preparado com base nas Normas da Global Reporting Initiative 
(GRI Standards). Contudo, e com o objetivo de melhorar continuamente a infor-
mação relatada, é um compromisso do Grupo criar sistemas e processos para um 
melhor controlo dos indicadores, assim como ter um maior detalhe na informação 
relatada.
 
O Relatório de Sustentabilidade 2021 é publicado juntamente com o Relatório e 
Contas 2021 e também individualmente. Poderá ser consultado no website do Gru-
po, em www.martifer.com/pt/investors/publicacoes.
 
Este Relatório refere-se às atividades realizadas durante ano de 2021 (1 de janeiro a 
31 de dezembro de 2021) em alinhamento com o Relatório e Contas 2021 e é publi-
cado anualmente. 
 
Os dados apresentados não foram sujeitos a verificação externa independente.

Para qualquer esclarecimento, contacte:

Martifer Group
Comunicação Corporativa
Zona Industrial, Apartado 17
3684-001 Oliveira de Frades
comunicacao@martifer.com

Introdução

SOBRE O RELATÓRIO
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Com mais de 30 anos de existência, a Martifer é um Grupo presente em 12 países e 
centrado nas suas três áreas de negócio: construção metálica, indústria naval e reno-
váveis & energia, com objetivos transversais e claros de sustentabilidade corporativa, 
que procuram assegurar o desenvolvimento do negócio a longo prazo.

Estamos atualmente a viver um período bastante dinâmico no que toca a transfor-
mações sociais, económicas e organizacionais, que irão mudar o mundo, a forma 
como o vemos e a forma como nele interagimos. Não é que seja estranho para o 
nosso ADN enquanto empresa a adaptação a diferentes realidades e contextos, 
embora os atuais exijam um esforço acrescido de foco e de perseverança. 

Hoje, o Grupo é composto por uma equipa muito competente, que trabalha com 
objetivos claros e mensuráveis, utilizando ferramentas e métodos que nos permitem 
olhar para o futuro com a certeza de que temos capacidade instalada e potencial de 
desenvolvimento, para projetar crescimento nos próximos anos.
 
O update estratégico para o período 2021-2023 projeta o futuro alicerçado nos 
pilares que sustentaram o sucesso mais recente, e com a ambição renovada de um 
crescimento sustentado e sustentável.

Nesse sentido, o grupo Martifer assume o compromisso de continuar o desenvol-
vimento da sua atividade num modelo de gestão ética e socialmente responsável, 
procurando considerar nas suas decisões, de forma equilibrada, os aspetos econó-
micos, sociais e de preservação do ambiente, pilares basilares de uma gestão focada 
nos objetivos de desenvolvimento sustentável.

O contexto adverso de pandemia tem sido um enorme desafio, e acrescentou volati-
lidade e incerteza. Temos de estar muito atentos, mas mantendo o foco, a consistên-
cia, a coerência e continuando a trabalhar em equipa, com rigor e compromisso.

Por fim, deixamos um agradecimento a todas as áreas de negócios e mercados que 
contribuíram com conteúdos para a elaboração deste Relatório de Sustentabilidade, 
e especialmente aos colaboradores e parceiros que partilham connosco todos os 
dias a sua dedicação para construirmos uma Martifer cada vez melhor.

Martifer. Today, tomorrow, together.

MARTIFER. TODAY, TOMORROW, TOGETHER.
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1 342
COLABORADORES

266
MULHERES

1 076
HOMENS

PRESENÇA GLOBAL

COLABORADORES

13 %
AUMENTO NA FORMAÇÃO  
DE  COLABORADORES

551
AÇÕES 
DE FORMAÇÃO

12 %
REDUÇÃO DA TAXA DE GRAVIDADE NOS 

ACIDENTES DE TRABALHO

82 %
FORMAÇÃO
INTERNA

Introdução

América  
Latina

África

Europa 
e Médio 
Oriente

3
GEOGRAFIAS

13
PAÍSES

11 210
HORAS DE FORMAÇÃO

41
MÉDIA DE IDADES
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CRESCIMENTO SUSTENTADO

ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

ÁREAS DE NEGÓCIO

228,7M€

RENDIMENTOS OPERACIONAIS

79%
EXPORTAÇÕES DO 
VOLUME DE NEGÓCIOS 
TOTAL

25,8 M€

EBITDA

55,3 MW

CAPACIDADE INSTALADA

4,2 MW

UPAC’S A INSTALAR

38 837T

EMISSÕES DE CO2 EVITADAS

3 907tep’s

ENERGIA CONSUMIDA

2021 EM NÚMEROS

Diminuição do consumo de 
energia não renovável

Neutralidade carbónica
Net Zero Emissions: atendendo ao mix 
energético que o Grupo dispõe, a Martifer 
pode hoje afirmar que é neutra em termos 
de emissões.

>90 %
RESÍDUOS  
VALORIZADOS

93 %
RESÍDUOS  
NÃO PERIGOSOS

CONSTRUÇÃO  
METÁLICA

INDÚSTRIA 
NAVAL

RENOVÁVEIS 
& ENERGIA

492 M€

CARTEIRA DE 
ENCOMENDAS

49 %
CONSTRUÇÃO 
METÁLICA

51%
INDÚSTRIA 
NAVAL
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Introdução

Projeto Aços de 
Alta Resistência na 
Metalomecânica 4.0 - 
Portugal 2020
‘AARM 4.0 - Aços de Alta Resistência na 
Metalomecânica 4.0’, é um projeto numa 
copromoção liderada pela Martifer Cons-
truções Metalomecânicas, com a cola-
boração da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto e cofinanciada pelo 
Portugal 2020, através do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional. O INEGI 
assume a figura de parceiro subcontratado 
da empresa líder.

Este projeto, visa o desenvolvimento de 
estruturas metálicas com aços de alta 
resistência e baixa liga (ARBL), reforçando a 
investigação, o desenvolvimento tecnológi-
co e a inovação, continuando no caminho 
da indústria 4.0 na Martifer Construções.
Através deste projeto, a Martifer vai apos-
tar no desenvolvimento de soluções para a 
aquisição de dados em ambiente indus-
trial, ferramentas para o registo de rastrea-
bilidade da soldadura via digital e soluções 
de retrofitting. O objetivo final é aumentar 
a produtividade do setor da soldadura em 
30 % e a global em 25 %.

Martifer Renewables 
& Energy assina 
memorando para 
a criação de uma 
Comunidade de 
Energia Renovável
A Martifer Renewables e um conjunto de 
empresas da Zona Industrial do Neiva assi-
naram, um memorando de entendimento 
para a criação de uma Comunidade de 
Energia Renovável (CER).
 
Uma Comunidade de Energia Renovável 
consiste num projeto de autoconsumo a 
partir de fontes de energia renovável em 
que um conjunto de entidades se unem 
para produzir e consumir energia, com a 
possibilidade de armazenar e vender a 
energia excedente.
 
A assinatura deste memorando de enten-
dimento, entre a Martifer, a Browning, a 
Lacoviana, a Portilame e a Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo, marca o início da 
criação da Comunidade que se estima que 
irá permitir às empresas que a integram 
produzir 47,6 % da energia que consomem 
anualmente, a partir de fonte 100 % reno-
vável. Para isso está prevista a construção 
de um parque eólico de 4,2 MW, com uma 
produção anual estimada de 9 232 MWh.
 
Este projeto, que resulta de união de es-
forços entre as empresas e o município de 
Viana do Castelo, permitirá uma forte re-
dução da fatura energética das empresas, 
superior a 25 %, com um forte contributo 
para a descarbonização e sustentabilidade 
da região.

Através deste projeto, a 
Martifer participa assim 
numa das tendências 
globais na construção 
metalomecânica, com 
a utilização destes 
materiais de difícil 
processamento, pois tem 
grandes vantagens na 
redução de custos e na 
sustentabilidade. 

Esta Comunidade irá 
permitir às empresas que 
a integram produzir 47,6 % 
da energia que consomem 
anualmente, a partir de 
fonte 100 % renovável. 
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DESTAQUES 2021

Novo Projeto - 
Aeroporto Marseille-
Provence
O consórcio Vinci-Martifer foi o vencedor 
do projeto de construção e reabilitação 
do Aeroporto de Marseille-Provence que 
engloba a construção de um novo edifício 
e a reabilitação parcial do Terminal 1.

A Martifer Metallic Constructions é respon-
sável pelo projeto de execução, forneci-
mento, fabrico e montagem de cerca de 
4 900 toneladas de estrutura metálica e 
34 000 m2 de fachadas, claraboias e reves-
timentos.

O Aeroporto Marseille-Provence, inaugura-
do a 22 de outubro de 1922, é um dos mais 
importantes da França.

O projeto de arquitetura da sua ampliação 
e renovação está a cargo do gabinete 
Foster+Partners, que afirma que “o objeti-
vo é criar um edifício que reconecte todas 
as partes dos edifícios existentes, simpli-
ficando o fluxo de pessoas e criando um 
novo portal de boas-vindas para a região.”
A criação de um novo “coeur” (coração, 
em português), que racionaliza as sequên-
cias de chegada e partida dentro de um 
único edifício, assume a forma de um cor-
redor envidraçado de 20 metros de altura 
com uma grade contínua de claraboias de 
vidro.

Produção de hidrogénio 
renovável em Sines 
avança com o projeto 
GreenH2Atlantic
Um consórcio de 13 empresas e parceiros de 
investigação foi selecionado pela Comissão 
Europeia no âmbito do Green Deal para 
desenvolver um projeto de produção de 
hidrogénio verde de 100 MW em Sines.

Sob o nome GreenH2Atlantic, o projeto 
de produção de hidrogénio renovável em 
Sines será desenvolvido por um consórcio 
formado por 13 entidades, as empresas EDP, 
Galp, Engie, Bondalti, Martifer, Vestas Wind 
Systems A/S, McPhy e Efacec, e os parceiros 
académicos e de investigação como ISQ, 
INESC-TEC, DLR e CEA e o cluster público-
-privado Axelera.

O GreenH2Atlantic foi um dos três projetos 
selecionados e o fundo de 30 milhões de 
euros irá contribuir para financiar a constru-
ção da unidade de hidrogénio, localizada na 
central termoelétrica de Sines. A construção 
deverá arrancar em 2023 e a operação deverá 
começar em 2025.

Este projeto materializa a transição de uma 
antiga central de produção de energia a partir 
do carvão para uma inovadora unidade de 
produção de hidrogénio renovável, em linha 
com a estratégia e objetivos europeus de 
neutralidade carbónica.

Com a criação de um ‘cluster’ de hidrogénio 
em Sines, o GreenH2Atlantic contribuirá sig-
nificativamente para os objetivos de susten-
tabilidade da região e de Portugal e será um 
importante contributo para cumprir o roteiro 
de transição energética.

A Martifer assume 
orgulhosamente o 
compromisso da sua 
construção e espera, daqui 
a três anos, entregar ao 
cliente mais um projeto de 
referência.

O hidrogénio verde é 
apontado como um dos 
pilares do crescimento 
económico, sendo um vetor 
energético decisivo no 
processo de descarbonização 
dos principais setores da 
economia.





Grupo Martifer
QUEM SOMOS, O QUE FAZEMOS E ONDE ESTAMOS
DISTINÇÕES
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Superando 
expectativas, 

a Martifer é 
sinónimo de 

concretização, 
qualidade, 

confiança e 
diferenciação nas 

soluções e serviços 
que fornece aos 

seus clientes.

Ultrapassar todos os 
desafios com ambição 
e confiança. 
Com mais de 30 anos de experiência, a Mar-
tifer é um Grupo industrial multinacional com 
atividade centrada nos setores da construção 
metálica, da indústria naval e das energias 
renováveis. A Martifer SGPS, S.A. é a holding 
do Grupo e está cotada na Euronext Lisbon 
desde junho de 2007.

Acrescentar valor para os seus clientes, 
acionistas e demais stakeholders, procurando 
ir ao encontro das suas necessidades indivi-
duais, é a missão do grupo Martifer. 

Para isso, apoia-se na inovação, na criativida-
de e no empenho da sua equipa multidisci-
plinar.

Com a visão de se tornar num dos maiores 
grupos ao nível global, procura superar 
expectativas, surpreendendo e ultrapassando 
todos os desafios com ambição e confiança.

O Grupo desenvolve as suas atividades em 
três áreas de negócio.

QUEM SOMOS, O QUE FAZEMOS E ONDE ESTAMOS

1 342
COLABORADORES

228,7M€

RENDIMENTOS 
OPERACIONAIS

492 M€

CARTEIRA DE 
ENCOMENDAS

25,8 M€

EBITDA

Grupo Martifer
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CONSTRUÇÃO METÁLICA

INDÚSTRIA NAVAL

RENOVÁVEIS & ENERGIA

3 13

América  
Latina
 
ARGENTINA

África
ANGOLA 
MOÇAMBIQUE
COSTA DO MARFIM

Europa 
e Médio 
Oriente
PORTUGAL
ESPANHA
FRANÇA
REINO UNIDO
BÉLGICA
SUIÇA
POLÓNIA
ROMÉNIA
ARÁBIA SAUDITA

GEOGRAFIAS PAÍSES

QUEM SOMOS, O QUE FAZEMOS E ONDE ESTAMOS
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Grupo Martifer

941
COLABORADORES

125,2 M€

RENDIMENTOS 
OPERACIONAIS

Esta área de negócio centra a sua estratégia 
de desenvolvimento na diferenciação pela 

qualidade da engenharia e vocação para 
projetos de grande complexidade.
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Construção 
Metálica
A Martifer Metallic Constructions 
é um player reconhecido global-
mente no setor. Fornece soluções 
globais e inovadoras de engenha-
ria, nos segmentos da construção 
metalomecânica e das fachadas 
em alumínio e vidro, trabalhando 
diariamente para um nível de 
excelência na produção de obras 
com classes de execução supe-
riores. 

A empresa está focada em dois 
grandes polos geográficos: 
Europa e Médio Oriente e África, 
e conta com unidades industriais 
que lhe permitem, a partir destes 
polos, construir os projetos mais 
complexos em locais tão diver-
sificados como, por exemplo, 
Luanda, em Angola, Genebra, na 
Suíça, Bouaké, na Costa do Mar-
fim, Paris, em França ou Londres, 
no Reino Unido.

As suas unidades industriais estão 
localizadas em Portugal, na Ro-
ménia, em Angola e em Moçam-
bique (em parceria).

Esta área de negócio centra a sua 
estratégia de desenvolvimento na 
diferenciação pela qualidade da 
engenharia e vocação para proje-
tos de grande complexidade. São 
exemplos disso projetos como 
a Torre Zero Zero, em Espanha, 
o King Abdullah Sports City, na 
Arábia Saudita, o Aeroporto de 
Dublin, na Irlanda, o Iter – Inter-
national Thermonuclear Experi-
mental Reactor, em França ou o 
Aeroporto de Genebra, na Suíça.

A Martifer Metallic Constructions 
segue uma estratégia direciona-
da recorrendo a parcerias com 
empresas de segmentos comple-
mentares, que lhe permitam não 
só oferecer soluções mais com-
pletas, mas também ganhar uma 
maior dimensão, principalmente 
no panorama internacional. 

QUEM SOMOS, O QUE FAZEMOS E ONDE ESTAMOS
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Indústria Naval
Na indústria naval o Grupo conta com dois estaleiros navais, a West Sea, em 
Viana do Castelo e a Navalria, em Aveiro, que desenvolvem atividades de cons-
trução, reparação e conversão naval. 

O estaleiro da West Sea é uma das infraestruturas industriais mais relevantes 
em Portugal, com capacidade para navios de média e grande dimensão. Está 
equipado com oficinas e meios de elevação para a construção de módulos e 
equipamentos metálicos de grandes dimensões. 

A West Sea goza de uma localização estratégica no Norte de Portugal, junto 
ao oceano Atlântico e com proximidade a vários Portos de relevo internacio-
nal, tais como Vigo, Leixões (Porto) e Lisboa. Com uma área total de 250 000 
m2, o estaleiro tem infraestruturas para levar a cabo a construção, conversão e 
reparação de qualquer tipo de embarcação até 37 000 toneladas, 190 metros 
de comprimento e 29 metros de boca, bem como embarcações de pequena e 
média dimensão.

Localizada no Porto de Aveiro e após um processo de modernização, a Naval-
ria, dispõe de uma estrutura leve e flexível, capacitada para efetuar trabalhos 
de construção naval de pequenas embarcações, reparação naval de navios de 
pequena e média dimensão, tais como: navios de pesca, rebocadores, embar-
cações de marítimo-turística, batelões, entre outros. Devido à sua localização 
próxima da sede do grupo Martifer, este estaleiro serve também como comple-
mento da atividade das construções metálicas para peças de grande dimensão.

Grupo Martifer
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359
COLABORADORES

91,7M€

RENDIMENTOS 
OPERACIONAIS

O estaleiro da West Sea é uma das 
infraestruturas industriais mais relevantes em 
Portugal, com capacidade para navios de 
média e grande dimensão. 

QUEM SOMOS, O QUE FAZEMOS E ONDE ESTAMOS
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Renováveis & Energia
A Martifer Renováveis & Energia, no segmento eólico e solar, atua e posiciona-se como developer de energias 
renováveis, com principal foco no desenvolvimento de parques eólicos e solares fotovoltaicos. Assim, mais do que 
acumular potência em exploração, a estratégia da Martifer assenta numa rigorosa utilização de capitais no desenvol-
vimento e construção de projetos, tendo implementado uma política de rotação de ativos em processo de desenvol-
vimento, gestão da construção, gestão de ativos e operação e manutenção (O&M).

Este segmento de negócio, tem uma larga e vasta experiência em desenvolvimento e gestão de parques solares e 
eólicos, estando presente em cinco (5) países da Península Ibérica, Europa Central e América Latina, detendo, na 
totalidade ou em parceria, um portefólio de 475 MW em desenvolvimento e cerca de 58,3MW em Operação. A Mar-
tifer já desenvolveu e construiu mais de 1,4 GW em diferentes geografias tendo como parceiras empresas de renome 
internacional, como sejam o IKEA, o Banco Santander, a CPFL, a Tractebel e a Solaire Direct.

Esta área de negócio integra ainda o segmento de infraestruturas para a energia e a operação e manutenção in-
dustrial, desde as convencionais centrais de geração de energia (gás, ciclo combinado, etc.) a unidades industriais, 
podendo fornecer qualquer tipo de infraestrutura de armazenagem (graneis líquidos), incluindo instalações de pro-
dução, processamento, armazenamento e expedição de gás ou hidrocarbonetos, incluindo estações de compressão.
Na operação e manutenção é líder em Portugal para centrais de produção contínua na Indústria do oil & gas (refina-
ria), convencional (ciclo combinado) e também em centrais nucleares.

Grupo Martifer

A Martifer já 
desenvolveu e 
construiu mais 
de 1,4 GW 
em diferentes 
geografias.
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37
COLABORADORES

13,4 M€

RENDIMENTOS 
OPERACIONAIS

QUEM SOMOS, O QUE FAZEMOS E ONDE ESTAMOS

Na operação 
e manutenção 
é líder, em 
Portugal, 
para centrais 
de produção 
contínua na 
Indústria do 
oil & gas, 
convencional 
e também 
em centrais 
nucleares.
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A West Sea foi uma das 
empresas premiadas nos 
Prémios de Exportação & 
Internacionalização 
A West Sea foi uma das empresas premiadas na 
11ª edição dos Prémios Exportação e Internaciona-
lização sendo a vencedora na categoria Grandes 
Empresas - Bens Transacionáveis. A entrega de 
prémios decorreu no dia 18 de outubro, numa 
cerimónia na Pousada de Lisboa.

Os Prémio Exportação e Internacionalização, fruto 
de uma parceria entre o Novo Banco e o Jornal de 
Negócios, com o apoio da Iberinform, distinguem 
as empresas com melhor performance exportadora 
e premeiam os casos de sucesso na internaciona-
lização. O júri foi composto por Alberto Castro, 
professor da Universidade Católica, Gonçalo Lobo 
Xavier, membro do Comité Económico e Social 
Europeu e diretor geral da Associação Portuguesa 
de Empresas de Distribuição e Luís Palha da Silva, 
presidente do conselho de administração e admi-
nistrador delegado da PHAROL, SGPS, S.A..

Para a West Sea e para o grupo Martifer é um 
orgulho ver reconhecido o trabalho de uma grande 
equipa que diariamente supera os maiores desa-
fios. A nossa gratidão vai para todos os colabora-
dores, fornecedores, clientes e parceiros. 

DISTINÇÕES

Grupo Martifer

Sempre com os 
olhos postos no 

futuro queremos 
continuar a ser 
reconhecidos 

como uma marca 
diferenciadora, 
fruto da nossa 

capacidade de 
execução, da 

coragem para 
assumir novos 
desafios e do 
compromisso 

de, mesmo nos 
momentos mais 

difíceis, nunca 
abdicarmos de agir 

em conformidade 
com a nossa cultura, 
valores e princípios 

fundamentais, como 
forma comum de 

pensar e trabalhar.

É um orgulho ver reconhecido o 
trabalho de uma grande equipa 
que diariamente supera os maiores 
desafios.
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Aeroporto de Genebra é o 
vencedor do European Steel 
Design Award 2021
Nos dias 25 e 26 de novembro realizou-se, online, 
a 13ª edição do Congresso de Construção Metáli-
ca e Mista onde foram entregues o Portugal Steel 
Design Awards 2021 e o European Steel Design 
Awards.

Ambos os galardões distinguiram a Martifer e o 
Aeroporto de Genebra. O diretor Comercial da 
Martifer Construções recebeu os prémios em nome 
do grupo Martifer e agradeceu as distinções. 

O prémio Portugal Steel Design Awards 2021 
destina-se a projetos ou construção realizados por 
empresas associadas à CMM e tem como objetivo 
principal dar visibilidade e encorajar o uso criativo 
do aço na arquitetura a nível nacional.

O European Steel Design Awards é organizado 
pelo European Convention for Constructional 
Steelwork (ECCS) a cada dois anos para encorajar 
o uso criativo e notável do aço na arquitetura. Os 
prémios são dedicados aos donos de obra, arqui-
tetos, engenheiros, empreiteiros gerais e empresas 
metalomecânicas. 

West Sea recebe troféu 
“85 anos Ordem dos 
Engenheiros” na categoria 
Engenharia Naval
No dia 27 de novembro, a West Sea foi premiada 
com o troféu “OE 85 Anos”, na categoria de Enge-
nharia Naval, atribuído pelo Colégio de Engenharia 
Naval, da Ordem dos Engenheiros.

A entrega do prémio decorreu no Convento do 
Beato, em Lisboa, na gala de comemoração dos 
85 anos da Ordem dos Engenheiros e distinguiu a 
West Sea pela “dinamização transversal da fileira 
da reparação e da construção naval portuguesa”.

Nesta gala foram atribuídos um total de 12 troféus, 
um por cada especialidade, tendo por objetivo 
distinguir os melhores projetos, obras ou perso-
nalidades da engenharia nacional, cuja seleção se 
encontra, tal como no passado, a cargo dos Conse-
lhos Nacionais de Colégio de cada especialidade.

DISTINÇÕES

A West Sea foi distinguida pela 
“dinamização transversal da fileira 
da reparação e da construção naval 
portuguesa”.

O European Steel Design Awards 
procura encorajar o uso criativo e 
notável do aço na arquitetura.
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Os nossos valores
Os nossos valores são a referência para desenvolvermos um trabalho de excelência, 
desde o primeiro ao último dia de cada projeto, criando valor, sempre com o foco na 
qualidade do produto final.

VALORES, VISÃO E MISSÃO DO GRUPO

Criar valor, 
sempre com 

o foco no 
produto final.

Conduta Corporativa

Rigor e 
compromisso

Rigor nos processos, rigor 
no cumprimento de regras e 

rigor nas relações com parcei-
ros e clientes. Compromisso 
em assegurar a competência 
técnica em todas as ativida-

des que desenvolvemos.

Sentido crítico e 
inconformismo
Na procura para chegar 

sempre à melhor solução para 
cada projeto, caracteriza-nos 
um forte sentido crítico e de 

inconformismo. Exigimos 
sempre mais e melhor.

Humildade e 
integridade

Acreditamos que as relações 
se constroem com base na 

humildade, no respeito e na 
integridade, sejam relações 

com parceiros e colaborado-
res, ou com o ambiente.
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Visão
Ser uma marca reconhecida nos mercados e negócios onde atua, pela competência, inovação e engenharia, capaci-
dade industrial e de execução, assegurando as melhores soluções aos seus clientes.

Missão
Criar Valor com produtos e serviços desenhados e executados por colaboradores e parceiros motivados, com o obje-
tivo de superar as expetativas dos clientes, respeitando as regras de segurança e responsabilidade social.

VALORES, VISÃO E MISSÃO DO GRUPO

Bom senso 
e clareza 

comunicacional
Não é possível não comunicar. 

É por isso fundamental que 
a comunicação seja feita de 
uma forma simples e clara 
para que a mensagem seja 
consistente e perfeitamente 

entendida pelo recetor.
Espírito de 

entreajuda e 
solidariedade

O ser humano evolui através 
do desenvolvimento de com-
petências, habilidades e ati-

tudes que fazem mais sentido 
em grupo, numa atitude de 
entreajuda e solidariedade.

Orgulho na 
empresa e sentimento 

de pertença
Pertencer e contribuir para o sucesso 
da empresa faz com que os colabo-
radores se sintam mais integrados, 

orientados para os resultados e 
motivados, certos de que os 
resultados os levam a uma 

maior realização 
profissional.

Capacidade de 
trabalho e espírito 

inovador
Queremos crescer, queremos 
fazer bem e melhorar a cada 

dia. Procuramos inovar e 
temos a ambição de chegar 
mais além, por nós e pelos 

nossos clientes.



28  |  Relatório de Sustentabilidade 2021

MODELO DE GOVERNO 

O modelo de Governo do grupo Martifer encontra-se definido, compilado e divulgado no Relatório de Governo 
Societário. Além do Conselho de Administração, a Martifer dispõe também de comissões que lhe permitem criar 
boas práticas e apoiar o conselho de administração em áreas específicas, nomeadamente a comissão de fixação de 
vencimentos, a comissão de ética e de conduta, a comissão de governo societário e a comissão de risco.
O modelo de governo do Grupo pode ser esquematizado como se segue:
 
Informação pormenorizada pode ser consultada no relatório de Governo Societário que integra o Relatório e Contas 2021.

Conduta Corporativa

COMISSÃO DE FIXAÇÃO 
DE VENCIMENTOS

SECRETÁRIO  
DA SOCIEDADE

CONSTRUÇÃO METÁLICA

INDÚSTRIA NAVAL

RENOVÁVEIS & ENERGIA

DE RISCO

ÉTICA E CONDUTA

GOVERNO 
SOCIETÁRIO

FINANÇAS

PLANEAMENTO E CONTROLO 
DE GESTÃO, SI/TI

COORDENAÇÃO FINANCEIRA 
INTERNACIONAL

JURÍDICO

RECURSOS HUMANOS

PROCUREMENT

Assembleia 
Geral

Comissão  
Executiva

Áreas de 
Negócio

Comissões 
Consultivas

Centro 
Corporativo

ROC Conselho de  
Administração

Conselho  
Fiscal
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Legislação
Zelar pelo estrito cumprimento de todas disposições legais, regulamentares e nor-
mativas nacionais e internacionais vigentes nas regiões onde opera.

Prestar às autoridades de supervisão e fiscalização toda a colaboração requerida ou 
informação solicitada, dentro do seu alcance.

Concorrência
Respeitar as regras de mercado, promovendo uma concorrência leal, evitando 
qualquer prática que possa impedir, falsear ou restringir de modo sensível a concor-
rência.

Relacionar-se com os concorrentes de forma saudável e cordial e promover o respei-
to mútuo.

Integridade
Assegurar sempre uma conduta integra e manter sistemas de prevenção e controlo 
relativamente a fraudes e irregularidades, designadamente em matérias financeiras, 
patrimoniais, de conflito de interesses, de apropriação ou uso indevido de informa-
ção. Estes sistemas têm em conta as orientações constantes dos planos de preven-
ção da corrupção aprovados, designadamente, pelo Conselho de Prevenção da 
Corrupção (www.cpc.tcontas.pt).

Assédio
O nosso Grupo incentiva o respeito e a cooperação entre todos os colaboradores, 
num ambiente de trabalho respeitoso e digno, repudiando quaisquer práticas de 
assédio. É proibida qualquer forma de assédio, praticada aquando do acesso ao em-
prego ou no próprio emprego ou formação profissional.

Entende-se por assédio todo e qualquer comportamento indesejado que tenha 
como propósito ou efeito:
a) Perturbar ou constranger qualquer individuo;
b) Violar a dignidade de qualquer individuo, afetando a sua saúde e ou criando um 
ambiente intimidatório, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador;
c) A perturbação irrazoável no desempenho laboral de um colaborador;
d) O condicionamento da decisão de contratação de um indivíduo, ou da sua aceita-
ção por este.

ÉTICA E INTEGRIDADE
O Código de Ética e de Conduta é o instrumento no qual se inscrevem os valores que pautam a atuação do grupo 
Martifer, bem como os princípios éticos e as normas de conduta a que o Grupo globalmente e os seus colaborado-
res, em concreto, se encontram sujeitos e assumem como intrinsecamente seus.

O Código aplica-se a todos os colaboradores do grupo Martifer, bem como aos das empresas por si participadas, 
independentemente do vínculo ou posição hierárquica que ocupem. Neste sentido, por colaboradores devem 
entender-se todos os membros dos órgãos sociais, consultores, diretores e restantes colaboradores, independen-
temente do tipo de vínculo, assim como todos os demais elementos que de alguma forma atuam em nome das 
empresas do Grupo.

Principais políticas e aspetos abrangidos pelo Código de Ética e de Conduta do grupo Martifer:

ÉTICA E INTEGRIDADE

Mais sobre o 
Código de Ética e 
de Conduta em  
www.martifer.
pt/pt/investors/
corporate-
governance/
codigo-etica-
conduta
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Constitui assédio sexual todo e qualquer comportamento indesejado de cariz 
sexual, sob a forma verbal ou não verbal, física ou outra, com os objetivos ou efeitos 
descritos no parágrafo anterior.

Em caso de alegação de assédio, a qual terá de ser reduzida a escrito, é aberto um 
procedimento disciplinar que seguirá o procedimento descrito no Código do Traba-
lho, culminando com a aplicação da sanção disciplinar adequada ao caso.

O denunciante de situações de assédio e as testemunhas por si indicadas não 
podem ser sancionados disciplinarmente, a menos que atuem com dolo, com base 
em declarações ou factos constantes dos autos de processo, judicial ou contraorde-
nacional, desencadeado por assédio até decisão final, transitada em julgado, sem 
prejuízo do exercício do direito ao contraditório.

Clientes
Tratar os clientes com profissionalismo, eficiência, respeito, lealdade, boa-fé e dedi-
cação.

Assegurar igualdade de tratamento a todos os clientes, não fazendo qualquer discri-
minação injustificada entre eles.

Proporcionar produtos e serviços de modo a satisfazer as necessidades dos clientes, 
cumprindo as condições acordadas e compromissos assumidos de acordo com as 
expetativas depositadas.

Fornecedores
Escolher fornecedores com base em critérios imparciais, justos e transparentes, sem 
concessão de privilégios ou favoritismos.

A seleção deve processar-se em conformidade não apenas com as condições co-
merciais e qualidade dos produtos ou serviços propostos, mas também com o seu 
comportamento ético tal como percebido pelo grupo Martifer.
Honrar os compromissos assumidos.

Acionistas e o mercado
Atuar com lealdade relativamente aos acionistas, atendendo aos seus interesses 
com o objetivo fundamental de lhes criar valor e controlo de risco.

Observância absoluta dos princípios legais, da igualdade de tratamento dos seus 
acionistas, assegurando a todos a disponibilização das informações necessárias, de 
forma adequada, verdadeira, transparente e rigorosa.

Colaboradores
Definir as políticas de recursos humanos no respeito pela dignidade, diversidade, 
igualdade de género e direitos de cada pessoa.

Não são admissíveis quaisquer formas de discriminação individual que sejam incom-
patíveis com a dignidade da pessoa humana, nomeadamente em razão da origem, 
etnia, sexo, convicção política, confissão religiosa, orientação sexual ou deficiência fí-
sica, não sendo admitidas quaisquer condutas configuradas como de assédio sexual, 
assédio moral ou abuso de poder.

Conduta Corporativa
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Tratar cada colaborador com justiça e potenciar a igualdade de oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional, nomeadamente através de uma avaliação 
do desempenho, rigorosa e construtiva, da participação em programas de formação 
profissional e do incentivo à participação em atividades extraprofissionais.

Respeitar e promover o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal do cola-
borador.

Ambiente de trabalho, segurança e saúde
Proporcionar um bom ambiente de trabalho nas mais adequadas condições de se-
gurança e saúde no trabalho, promovendo o espírito de equipa, união e de entreaju-
da entre os colaboradores. 

Garantir a comunicação, partilha e registo de informação entre os colaboradores.
Assegurar o cumprimento das normas aplicáveis em matéria de segurança, saúde, 
higiene e bem-estar no local de trabalho, devendo os seus colaboradores observar 
estritamente as leis, regulamentos e instruções internas sobre esta matéria.

Responsabilidade social e desenvolvimento 
sustentável
Agir numa lógica de desenvolvimento sustentável nas vertentes económica, social e 
ambiental.

Assumir a responsabilidade social junto das comunidades onde desenvolve as suas 
atividades empresariais de forma a contribuir para o seu progresso e bem-estar.
Mitigar e/ou minimizar os impactos ambientais que decorrem dos aspetos ambien-
tais associados às atividades e serviços desenvolvidos.

Promover, divulgar, estimular e influenciar os colaboradores, clientes, fornecedores 
e comunidade em geral para a adoção das melhores práticas ambientais, nomeada-
mente, no que diz respeito à prevenção da produção de resíduos, à correta segrega-
ção dos mesmos, de modo a potenciar a sua valorização e o seu correto encaminha-
mento, à prevenção da poluição do ar, água e solos, assim como, o uso eficiente dos 
recursos naturais consumidos (água e energia).

Não permitir qualquer prática de suborno ou corrupção, na forma ativa ou passiva, 
incluindo pagamentos de facilitação ou visando a criação, manutenção ou promessa 
de situações irregulares ou de favor.

Os destinatários do Código de Ética e de Conduta podem apresentar preocupa-
ções relativas a qualquer comportamento ou decisões que no seu entender não 
respeitem a ética nem o Código de Conduta do Grupo ou denunciar irregularidades 
ocorridas no seio do grupo Martifer, através dos canais disponíveis para este efeito 
no website www.martifer.com.

ÉTICA E INTEGRIDADE
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Comité para a Igualdade de Género
Em 2021, a task force para a Igualdade de Género foi reestruturada de forma 
a envolver toda a organização, incorporando outros elementos provenientes 
das direções mais representativas da organização, e tendo em conta uma 
representatividade equitativa de ambos os sexos.

Mamãs Coolkids Martifer
Regressar ao trabalho após a licença de maternidade não significa o fim da 
amamentação. Depois da criação de uma sala para a extração de leite materno 
“Sala Mamãs CoolKids”, no edifício sede, em 2022 será criada outra, na unidade 
industrial das fachadas, para proporcionar as mesmas condições para as cola-
boradoras que estejam mais afastadas do edifício sede. A par da criação das 
infraestruturas foi sinalizada a Semana Internacional do Aleitamento Materno.

Acolhimento
O tema da Igualdade de Género tem um lugar de destaque na apresentação 
de acolhimento do Grupo. O Plano para a Igualdade de Género e o Código 
de Ética e de Conduta constituem ferramentas importantes para que os novos 
colegas possam entender a missão da Martifer e os objetivos relacionados 
com os temas da igualdade e do assédio no trabalho, entre outros temas de 
relevo.

Efemérides
Foram sinalizadas sete efemérides que se focaram na igualdade. Em fevereiro, 
a propósito do Dia dos Namorados, divulgámos uma campanha para comba-
ter a violência no namoro, em março o Dia da Mulher, que destacou mulheres 
soldadoras na Martifer, o Dia do Pai que focou a partilha de tarefas, a igualdade 
e a não-violência. Já em maio, no Dia da Mãe divulgámos atividades online e 
a importância de partilhar a responsabilidade da parentalidade, em agosto a 
Semana do Aleitamento Materno, em setembro o Dia para a Igualdade Femini-
na e, em novembro, a campanha para o Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres. Estas ações de comunicação interna são bastante 
abrangentes e difundidas pelos vários meios de comunicação do Grupo.

POLÍTICA E ASPETOS RELATIVOS À IGUALDADE 
ENTRE MULHERES E HOMENS

Devagar, com paciência, trilhando caminhos estreitos vamos tornando a equipa Mar-
tifer mais atenta aos temas da Igualdade de Género. Gerar mudança e transformar 
esta atenção em propósito é a missão que assumimos e queremos cumprir. Quere-
mos que, cada uma das nossas pessoas, leve o tema da Igualdade de Género para 
casa, que reflita sobre ele e aja para um mundo mais equitativo, no trabalho, no seio 
da sua família e na comunidade. 

Depois de mais um ano marcado pela pandemia COVID -19, cheio de interrupções, 
damos conta que ficaram objetivos por realizar. Contamos com 2022 para o regresso 
dos eventos presenciais que em muito contribuem para a execução do Plano para 
a Igualdade de Género. Ainda assim, em 2021, melhorámos alguns dos processos e 
implementamos outros definidos no plano de 2020. Abaixo destacamos algumas das 
iniciativas realizadas:

Conduta Corporativa

Mais sobre o 
Plano para a 
igualdade de 
género em:  
www.martifer.
pt/pt/investors/
corporate-
governance/
plano-igualdade-
genero



2021 Relatório de Sustentabilidade  |  33

Campanhas para a igualdade CITE/CIG
Através dos meios internos, especialmente através da televisão corporativa, são divulgados os materiais disponibili-
zados pelas entidades de forma a sensibilizar todos para temas como o assédio sexual, a licença parental partilhada, 
a partilha de tarefas domésticas, entre outros assuntos de relevo.

Linguagem como promoção da igualdade
A mulher torna-se muitas vezes invisível na linguagem e num contexto marcadamente masculino, como é o das en-
genharias e da construção, esta invisibilidade é ainda mais evidente. A Martifer divulgou alternativas linguísticas que 
podem ser utilizadas tendo em vista a especificação do sexo e a neutralização ou abstração da referência sexual. A 
comunicação interna redige textos que dão visibilidade equivalente ao sexo feminino e a documentação interna está 
a sofrer esta transformação.

Mulheres em destaque na comunicação
Num universo em que na maioria das funções a mulher está subrepresentada, a Martifer evidencia, cada vez mais, na 
comunicação interna, as mulheres em cargos de gestão ou funções marcadamente masculinas.

Conciliação da vida profissional e pessoal
O estabelecimento de protocolos com entidades nas áreas da Saúde e Bem-Estar, a dinamização do Programa de 
Promoção da Saúde e ainda as atividades direcionadas para os filhos e filhas das nossas pessoas foram pequenos 
passos para uma melhoria da conciliação da vida profissional e pessoal.

Kit de nascimento
Desde janeiro de 2017, o grupo Martifer oferece uma lembrança de nascimento para felicitar as famílias Martifer 
pelos bebés recém-nascidos. Em 2021, eliminámos a diferenciação entre as cores representativas no senso comum 
de menino e menina.

Dia da criança
Em 2021, no dia da criança para além do sorteio já habitual de brinquedos unissexo, acrescentamos um jogo em que 
as crianças podiam equipar uma mulher e um homem com equipamentos de soldadura, serralharia, pintura entre ou-
tros. Estes equipamentos são habitualmente relacionados a atividades dos homens e aqui são colocados no mesmo 
plano para ser usados por ambos os sexos, sem diferenciação.

ÉTICA E INTEGRIDADE

Queremos que cada 
uma das nossas 
pessoas leve o tema da 
Igualdade de Género 
para casa, que reflita 
sobre ele e aja para um 
mundo mais equitativo, 
no trabalho, no seio 
da sua família e na 
comunidade. 
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O grupo Martifer respeita e promove os Direitos Humanos em todos os contextos 
culturais, socioeconómicos e geografias onde opera, respeitando as respetivas 
tradições e culturas e promovendo o apoio às comunidades locais de acordo com 
os interesses específicos de cada região, e repudia todo e qualquer ato que atente 
contra a dignidade da pessoa humana. 

Procuramos agir de modo a que nenhuma das nossas ações e atividades de gestão 
origine, direta ou indiretamente, a violação dos direitos humanos em qualquer locali-
zação geográfica, contexto e realidade.

ASPETOS RELATIVOS AOS DIREITOS HUMANOS

O grupo Martifer atua de forma a não permitir qualquer prática de suborno ou cor-
rupção, na forma ativa ou passiva, incluindo pagamentos de facilitação ou visando a 
criação, manutenção ou promessa de situações irregulares ou de favor.

Nomeadamente não oferecer, fazer ou autorizar um pagamento indevido (em di-
nheiro ou de outra forma) a qualquer pessoa, incluindo qualquer autoridade local ou 
estrangeira em qualquer parte do mundo.

Não oferecer ou aceitar, dinheiro ou algo de valor, como presentes, gorjetas ou co-
missões, relacionados com negócios ou a adjudicação de um contrato, ou com vista 
a obter ou facultar um nível de serviço que normalmente não se teria direito.

Do mesmo modo, abster-se de participar ou manter quaisquer contratos ou transa-
ções em condições diferentes das normais de mercado com entidades com as quais 
o grupo Martifer mantenha relações comerciais ou controladas pelos seus dirigentes, 
designadamente na negociação de empréstimos, obtenção de descontos, negocia-
ção de prazos de pagamento ou venda de bens ou serviços que possam interferir 
com relações institucionais ou comerciais entre as entidades e o Grupo ou entre 
colaboradores do Grupo beneficiários das transações e essas entidades.

ASPETOS RELATIVOS AO COMBATE À CORRUPÇÃO 
E ÀS TENTATIVAS DE SUBORNO

Respeitamos  
os direitos 

humanos nos 
mercados  em 
que atuamos.

O grupo Martifer 
atua de forma 
a não permitir 

qualquer prática 
de suborno ou 
corrupção, na 
forma ativa ou 

passiva.

Conduta Corporativa
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O grupo Martifer acredita que uma empresa, mais do que um fornecedor de pro-
dutos e serviços, é um agente de empregabilidade e de responsabilidade social na 
sua área geográfica. Assim, procura apoiar causas que considera relevantes para a 
sociedade em geral, ao mesmo tempo que, no âmbito das localidades onde atua, 
procura apoiar as instituições locais a desenvolverem o seu trabalho solidário.

Donativos
No âmbito da responsabilidade social, seguindo critérios de proximidade e relação 
com as instituições, no ano de 2021, o grupo Martifer apoiou algumas instituições:

Exposição ASSOL - A Energia que nos faz levantar
Em setembro de 2020 realizou-se, na sede da Martifer, a exposição “A Energia que 
nos faz levantar” da ASSOL (Associação de Solidariedade Social de Lafões). A mos-
tra foi o resultado do trabalho dos diversos grupos de utentes da ASSOL que, após 
a quarentena, imposta pela COVID-19, regressaram à instituição. Em 2021, o Grupo 
adquiriu as obras expostas e fez um donativo no valor de 750 € à entidade.

Recolha de tampas para a liga dos pequeninos 
As tampinhas recolhidas pela Liga dos Pequeninos permitem a compra de equipa-
mentos para o apoio a crianças com necessidades especiais do Hospital Pediátrico 
de Coimbra. A Martifer, com o auxílio de todos os colaboradores, recolhe tampinhas 
para esta entidade desde 2016.

Visitas de estudo
As visitas de estudo técnicas, com a presença de profissionais da área, são uma mais-
-valia para os estudantes que visitam o grupo Martifer, que tomam contacto com as 
exigências reais da profissão que estão a aprender, numa experiência fundamental 
para futuramente integrarem o mundo do trabalho. São também uma ferramenta de 
recrutamento bastante importante para o Grupo pois o contacto com os profissio-
nais e as instalações são pontos fortes de atratividade. 

Em 2021, com as visitas suspensas devido à COVID -19 durante vários meses, a Mar-
tifer recebeu apenas o Mestrado de Construção Metálica e Mista, da Universidade 
de Coimbra para uma visita técnica às fábricas em Oliveira de Frades.

Vales de compras para colaboradores
No Natal, impossibilitados de reunir todos os colaboradores no almoço de Natal, o 
Grupo presenteou cada colaborador com um vale de compras e um bolo-rei para 
celebrar o Natal, em família.

CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Entidade Valor doado

Associação Humanitária de Bombeiros (Mecenato Social) 1.050,00€

ASSOL – Associação de Solidariedade (Mecenato Social) 750,00€

CSA - Centro Solidario da Ajudaris    490,00€

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro 100,00€

Samaritanos 10,00€

Sporting Clube de Aveiro 2.000,00€

ÉTICA E INTEGRIDADE
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Stakeholders e canais de comunicação 
institucional
O grupo Martifer dispõe de uma equipa dedicada ao desenvolvimento da comuni-
cação corporativa do Grupo. O departamento de comunicação procura responder 
às solicitações dos diversos stakeholders. É através das suas ferramentas de comuni-
cação que o Grupo se dá a conhecer.

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

A comunicação e a transparência são pilares fundamentais para qualquer empresa, especialmente quando se trata de 
um Grupo cotado. O grupo Martifer procura dar, a todos os seus stakeholders, acesso às informações mais relevan-
tes, da forma mais simples e direta possível.

Assim, dispõe de diversas ferramentas de comunicação que lhe permitem comunicar, não apenas com clientes, for-
necedores e investidores, como também com a sociedade em geral.

SETOR FINANCEIRO  
E OUTRAS ENTIDADES
reuniões e assembleias gerais
apresentações de resultados
relatórios e contas
outras comunicações
website e redes sociais

ACIONISTAS
reuniões e assembleias gerais
apresentações de resultados
outras comunicações
website e redes sociais

PRINCIPAIS CANAIS PARA OS DIFERENTES STAKEHOLDERS

CLIENTES
reuniões 
apresentações comerciais
website e redes sociais

COLABORADORES
encontros de quadros e reuniões de partilha 
de conhecimento (Encontros à Terça)
newsletters e publicações periódicas
martifer TV
cartazes e folhetos informativos
sessões de formação
portal interno iNet
quiosques multimédia
recrutamento Interno – Recomenda um 
Profissional
website e redes sociais

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

UNIVERSIDADES E OUTRAS 
ENTIDADES DE ENSINO
protocolos com Universidades
parcerias em projetos de I&D
programas de início de carreira – 
programa Atreve-te
website e redes sociais

FORNECEDORES/PARCEIROS
reuniões
feiras
website e redes sociais

COMUNICAÇÃO SOCIAL
artigos e notícias
press releases
outras comunicações
website e redes sociais

Conduta Corporativa
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Presença online                                                            
A presença online é uma das melhores formas de comunicação não presencial. O 
grupo Martifer está presente online, não só através do seu website, mas também nas 
redes sociais selecionadas de acordo com as especificidades das empresas.

Websites
www.martifer.com - Em 2020, o Grupo lançou o seu novo website corporativo asso-
ciado às comemorações dos 30 anos de atividade. Este novo website vem adaptar a 
forma de comunicar do Grupo aos novos suportes e plataformas digitais ao mesmo 
tempo que procura chegar de uma forma mais clara e direta aos diferentes utilizado-
res: clientes, fornecedores, acionistas e público em geral. O website está disponível 
em português e inglês.

www.west-sea.pt - website da West Sea. Com quatro línguas disponíveis (português, 
inglês, espanhol e francês) dá a conhecer o estaleiro naval do Grupo em Viana do 
Castelo, dos equipamentos à localização, passando pela Política de Qualidade e 
pelo portefólio e projetos em curso no estaleiro.

www.navalria.pt - website da Navalria, o estaleiro naval do Grupo em Aveiro. Além 
das informações gerais sobre o estaleiro, aqui os utilizadores podem conhecer 
alguns dos navios que passaram pelas suas docas, quer em reparação, quer em 
construção. Está disponível em português, inglês e francês.

Redes Sociais
A rede social onde a Martifer está presente de uma forma mais ativa é o Linkedin©. 

No LinkedIn©, o Grupo procura divulgar as informações sobre as empresas, mas 
também tirar partido do cariz mais profissional da rede, através da divulgação de 
ofertas de emprego e de outras informações mais institucionais. 

De forma a chegar com mais eficácia aos diferentes públicos, o Grupo tem páginas 
diferentes para as áreas de negócio podendo desta forma estar mais próximo dos 
seguidores de cada área de negócio.

No final do ano, a página de Linkedin do Grupo contava com 35 634 seguidores, a 
página da Martifer Metallic Constructions com 11 904 seguidores, a página da West 
Sea com 5 146 seguidores, a página da Martifer Renewables com 1 448 seguidores e 
a página da Navalria com 3 184 seguidores.

No Facebook©, o Grupo publica, de uma forma mais pontual, as informações mais 
relevantes sobre os seus projetos, contando no final de 2020 com mais de 6 500 
seguidores.

No Youtube©, são partilhados vídeos do Grupo, tanto institucionais, como de im-
prensa.

MNews
A MNews é a revista Institucional do Grupo, que, anualmente, apresenta um resumo 
da atividade do Grupo. A MNews é editada em português e inglês e publicada no 
website do Grupo, sendo posteriormente divulgada nas redes sociais e através de 
newsletter.

www.martifer.com
www.west-sea.pt
www.navalria.pt

O Grupo tem 
mais de 35 mil 
seguidores 
no linkedin e 
consegue, desta 
forma, fazer chegar 
a informação a 
todos os seus 
stakeholders. 

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
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Comunicação com os investidores e acionistas
Cotada na NYSE Euronext Lisbon desde 2007, a Martifer procura manter uma 
comunicação eficiente com o mercado de capitais, com os investidores e com os 
acionistas.

Comunicados
Na Relação com os Investidores, os comunicados são uma forma de fazer chegar 
a informação a todo o mercado em simultâneo, garantindo o acesso, ao mesmo 
tempo, às informações mais relevantes sobre a atividade, a estrutura acionista ou o 
Governo do Grupo.

Em 2021, o grupo Martifer divulgou 5 comunicados ao mercado, entre informação 
privilegiada e outros comunicados.

Informação periódica
Na apresentação financeira periódica, apresentada a cada semestre, o grupo Marti-
fer procura também contextualizar esta informação com outras informações relevan-
tes, nomeadamente no que diz respeito aos principais acontecimentos do semestre 
e à estratégia e perspetivas futuras do Grupo. Além do Relatório e Contas, Relatório 
de Governo Societário e Relatório de Sustentabilidade, a Martifer disponibiliza tam-
bém, a cada semestre, uma apresentação de resultados, que constitui um resumo 
das principais informações presentes no Relatório e Contas.

Apoio ao investidor
O grupo Martifer considera a comunicação com os investidores e acionistas um 
aspeto fundamental para o desenvolvimento das suas atividades.

Com a estratégia de crescimento e internacionalização do Grupo, é importante que 
a sua informação seja visível e de rápido acesso, por parte dos seus acionistas e futu-
ros investidores, preferencialmente através do website do Grupo (www.martifer.com).

O gabinete de Relações com Investidores & Comunicação garante a divulgação 
atempada de toda a informação referente ao Grupo e está à disposição dos acionis-
tas e investidores para esclarecer qualquer questão.

GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR
O representante do grupo Martifer para as relações com o mercado  
é o dr. Pedro Nuno Cardoso Abreu Moreira.

Contacto geral:
investor.relations@martifer.pt
T.: +351 232 767 700
F.: +351 232 767 750

Toda a informação 
disponível em 
www.martifer.pt/pt/
investors/overview

Conduta Corporativa
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Riscos relativos à saúde, higiene e segurança no trabalho
Nos dias de hoje, o sucesso das organizações está intimamente relacionado com a qualidade das condições de 
trabalho que as empresas providenciam aos seus colaboradores. A segurança de todos os colaboradores é uma 
orientação absolutamente estratégica no grupo Martifer. Nas áreas de negócio onde atua, a mitigação da sinistrali-
dade laboral é assumida com rigor, estando o Grupo sujeito a disposições legais relativas à saúde e à segurança no 
trabalho, assim como aos riscos laborais.
 
Assente na sua Política de Gestão, o Grupo procura promover a melhoria contínua das condições de saúde, higiene 
e segurança no trabalho, identificando os perigos, avaliando e controlando os riscos associados às atividades reali-
zadas, prevenindo a ocorrência de acidentes e proporcionando maior conforto na realização do trabalho, através da 
informação e disponibilização dos meios de proteção individuais e coletivos, de modo a minimizar a exposição aos 
fatores de risco que não podem ser eliminados, e atualizando periodicamente os procedimentos em uso quando 
ocorrem novos incidentes ou são alterados os níveis de risco.

SÃO EXEMPLOS DISSO:
- Formação inicial em segurança no trabalho, realizada na fase de acolhimento e integração de novos colaboradores;
- Informação aos colaboradores sobre os riscos que se apresentam nos postos de trabalho e sobre a conduta  
  preventiva a adotar;
- Implementação de medidas de autoproteção;
- Manutenção de apólices de seguro de acidentes de trabalho;
- Realização de auditorias de verificação dos standards de segurança e saúde;
- Investigação e análise de acidentes de trabalho; e
- Realização de exames de saúde.

As medidas, depois de implementadas, são monitorizadas regularmente de forma a garantir a sua continuidade, 
eventual melhoria e/ou correção de eventuais desvios.

Riscos ambientais
Promover a melhoria contínua do desempenho ambiental do grupo Martifer, é também uma das diretrizes orienta-
doras da nossa atividade. Através da identificação, avaliação e controlo dos aspetos ambientais associados às várias 
atividades, produtos ou serviços, atingimos o objetivo de minimizar ou eliminar os potenciais impactos ambientais 
decorrentes dessas mesmas atividades, nomeadamente aqueles que são identificados e avaliados como aspetos 
ambientais significativos.

Decorrentes dessa avaliação, os aspetos ambientais mais significativos que resultam das atividades desenvolvidas 
pelo grupo Martifer, são os consumos energéticos, as emissões atmosféricas e a produção de resíduos.

A gestão do risco ambiental é coordenada pelo departamento de Qualidade Segurança e Ambiente que se encontra 
comprometida com a adoção de práticas sustentáveis e eficientes em todas as vertentes da atividade.

Neste sentido, o Grupo tem vindo a reforçar as ações desenvolvidas no âmbito da promoção de comportamentos 
responsáveis, tais como a gestão de resíduos e a preservação de recursos.

Riscos de Imagem e Reputação
A imagem do grupo Martifer nos mercados nacional e internacional é notoriamente reconhecida, contribuindo para 
uma reputação sólida do Grupo nas áreas onde atua.

Ter consciência de que a ocorrência de factos ou eventos com impacto negativo a este nível pode implicar, designada-
mente, perdas financeiras, maior dificuldade em atrair recursos qualificados e perda de posição comercial, é o ponto 
base da nossa estratégia.

Assim, é assumido pelo Grupo que as áreas de atuação relativas a riscos que impactem na imagem e reputação, são prioritá-
rias. São exemplo disso as práticas atrás referidas, relativas a saúde, higiene e segurança no trabalho e a questões ambientais.

GESTÃO DOS RISCOS

GESTÃO DOS RISCOS





As nossas 
pessoas
COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO
MOVE – A MARCA INTERNA PARA A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES  
E VANTAGENS PARA OS COLABORADORES
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América Latina
 
1 
COLABORADOR

Europa 
e Médio 
Oriente
1 230
COLABORADORES

África
111
COLABORADORES

No grupo Martifer, confiamos na capacidade 
de trabalho de cada colaborador que recru-
tamos, na sua vontade de inovar, melhorar 
e contribuir para o sucesso do Grupo, onde 
quer que esteja. É por isso que a Martifer 
procura desenvolver um local de trabalho 
seguro e saudável para os cerca de 1 340 
colaboradores do Grupo distribuídos por di-
versas geografias, deixando à sua disposição 
as ferramentas adequadas para desenvolver 
o seu trabalho com resultados excelentes, 
sem comprometer o seu bem-estar pessoal e 
a sua segurança.

As nossas pessoas GÉNERO

mulheres20 %

homens80 %

20%

80%

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO

As nossas pessoas
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31 - 35 36 - 40

Construção Metálica
941
COLABORADORES

222 MULHERES

719 HOMENS

Indústria Naval
359
COLABORADORES

31 MULHERES

328 HOMENS

Renováveis & Energia
37
COLABORADORES

12 MULHERES

25 HOMENS

IDADE 41 anos

GÉNERO POR IDADE

idade média dos colaboradores

< 201 %

> 5019 %

31 - 3516 %

21 - 3015 %

36 - 4020 %

41 - 4518 %

46 - 5011 %

100%

< 20

26%

74%

21 - 30

23%

77% 80%

20%

8%

92%

mulheres
homens

> 50

23%

77%

41 - 45

13%

87%

46 - 50

1%
15%19%

11%

18% 20%

16%

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO
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ÁREA DE NEGÓCIO

ÁREA GEOGRÁFICA

3%

23%

20%

100%77%

80%

70%

20%

80%

holding

24%

76%

construção 
metálica

9%

91%

indústria 
naval

32%

68%

renováveis 
& energia

0%

0%

27%

8%

92%

áfrica outros

europa  
e médio 
oriente

Construção Metálica70 %

8 % África

Renováveis & Energia3 %

0 % Outros

Indústria Naval27 %

92 % Europa e médio oriente

Holding0 %

As nossas pessoas

GÉNERO POR ÁREA DE NEGÓCIO

GÉNERO POR ÁREA GEOGRÁFICA

mulheres
homens

mulheres
homens
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TIPO DE CONTRATO

ESCOLARIDADE

8%

14%

15% 34%

86%

9%

20%

91%

80%

92%

86%

85%

termo

termo indeterminado

18%

82%

termo termo 
indeterminado

sem informação

educação secundária

educação básica

educação superior

9%

25%

29%

37%

sem  
informação

educação  
secundária

educação 
superior

educação  
básica

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO

GÉNERO POR TIPO DE CONTRATO

GÉNERO POR ESCOLARIDADE

mulheres
homens

mulheres
homens

18 %

82 %

9 %

37 %

25 %

29 %
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Apoios e benefícios
O grupo Martifer procura disponibilizar diversos benefícios sociais aos 
colaboradores, como, por exemplo, a facilidade de acesso a serviços ou os 
protocolos com entidades, contribuindo para a manutenção do seu bem-estar e, 
consequentemente, para a sua realização pessoal e profissional.

O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é um fator que ao longo dos últimos 
anos fez crescer a responsabilidade social interna na Martifer, no sentido de 
promover a conciliação entre estas duas vertentes da vida. Neste sentido, e com a 
consciência de que é fundamental ter colaboradores felizes e a fazer aquilo de que 
gostam, o grupo Martifer integra este importante fator na sua gestão de políticas e 
práticas. São exemplo disso os apoios e serviços descritos ao longo deste relatório.

LOJA DO COLABORADOR
Inaugurada há mais do que uma década, a Loja do Colaborador garante o atendi-
mento presencial de colaboradores do Grupo, em Oliveira de Frades, e disponibi-
liza informação das diferentes áreas de Recursos Humanos. Complementando os 
serviços disponíveis no portal interno, nos quiosques multimédia e no atendimento 
por correio eletrónico, este balcão de atendimento permite uma comunicação mais 
próxima e personalizada, especialmente para colaboradores das fábricas e monta-
gens, que poderão não ter acesso a meios digitais de comunicação.

No balcão de recursos humanos da Loja do Colaborador, é assegurada a gestão 
de vários assuntos provenientes da relação entre o colaborador e cada empresa, 
nomeadamente: 

Gestão de Assiduidade | ausências (comunicação e entrega de comprovativos), pla-
no de férias (informação e consulta), banco de horas, trabalho suplementar.

Remunerações | entrega de recibos de vencimento e declaração individual de rendi-
mentos, informação e esclarecimentos sobre processamento salarial.

Dados Pessoais | alteração de dados pessoais, atualização de documentos, emissão 
de declarações para entidades externas.

Destacamento | informação e esclarecimentos sobre o processo de destacamento, 
pedido e entrega de vistos, informação sobre vacinação internacional.

Seguro de Saúde | informação sobre as condições da apólice, adesão ao seguro de 
saúde, entrega de despesas de saúde para reembolso.

Recrutamento | recrutamento interno (consulta e candidatura), recomende um pro-
fissional (entrega de currículo). É ainda na Loja do Colaborador que se iniciam todos 
os processos de recrutamento e a admissão de novos colegas.

Academia de Competências | informação sobre ações de formação, levantamento 
de certificados de formação, levantamento e entrega de livros da biblioteca.

Ação Social | atendimento e apoio relacionados com problemas pessoais/profissionais.

Acidentes de Trabalho | informações sobre as condições da apólice, encaminhamen-
to e acompanhamento de situações de acidente de trabalho, entrega de despesas 
para reembolso.

Acessos | pedido de acesso a plataformas e documentos, emissão Cartão do Cola-
borador, emissão de cartão para visitas, entre outros.

As nossas pessoas

O equilíbrio 
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A Loja do Colaborador dispõe ainda de outros serviços úteis, tais como:

Gabinete de Enfermagem | serviço de enfermagem e análises clínicas.

Gabinete Médico | extensão do Centro de Saúde: consultas de medicina curativa, 
consulta do viajante.

VACINAÇÃO
A Martifer oferece a possibilidade de, anualmente, os colaboradores se vacinarem 
contra o vírus da gripe. Em 2021 a vacinação antigripal abrangeu 166 colaboradores. 

REFEITÓRIOS
O Grupo conta com refeitórios nas suas instalações em Oliveira de Frades, Viana do 
Castelo e Aveiro, garantindo o acesso a uma alimentação variada e económica. 

SEGUROS
No âmbito da política de incentivos do grupo Martifer, os colaboradores do Grupo 
com contrato de trabalho por tempo indeterminado usufruem de um seguro de 
saúde que pode ser estendido ao seu agregado familiar.

Os colaboradores destacados, independentemente do vínculo contratual e de acor-
do com a duração prevista do período de destacamento, beneficiam de um seguro 
de saúde e de um seguro de vida.  

CARTÃO PRÉ-PAGO - Cartão refeição
O grupo Martifer disponibiliza, desde 2013, a possibilidade de adesão a um cartão 
pré-pago para o pagamento do subsídio de refeição. Trata-se de um “cartão vale de 
refeição” que vem substituir os tradicionais vales refeição em papel e que pode ser 
utilizado na maioria dos estabelecimentos do setor alimentar ligados à rede Visa e 
Multibanco. 

M VANTAGENS – Protocolos de colaboração com vantagens para colaboradores  
e familiares.
Numa ótica de desenvolvimento social local, têm vindo a ser estabelecidos proto-
colos de cooperação com entidades, próximas dos polos industriais do Grupo, no 
sentido de desenvolver e promover o comércio local e, simultaneamente, encontrar 
vantagens para os colaboradores e agregado familiar na aquisição de produtos e no 
acesso a serviços. 

A Martifer conta atualmente com cerca de 60 protocolos de cooperação, com uma 
redução média de preço de 20 %, nas áreas de Cultura e Lazer, Educação, Estética, 
Geriatria/Gerontologia, Saúde e Bem-Estar, Telecomunicações e Transportes.

BIBLIOTECA DA ACADEMIA DE COMPETÊNCIAS 
Com o objetivo de investir no Capital Humano e Intelectual do grupo Martifer, foi 
criada em 2011 a Biblioteca da Academia de Competências facilitando, desta forma, 
o acesso a níveis de conhecimento capazes de dinamizar processos de desenvol-
vimento pessoal, e profissional bem como estimulando o gosto pela leitura. Tem 
atualmente disponíveis mais de 750 publicações, entre conteúdos de ciências apli-
cadas, ciências sociais, direito, economia, tecnologias, literaturas, entre outras, que 
podem ser reservadas através do serviço HRSolutions.

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO
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Formação e desenvolvimento
ACADEMIA DE COMPETÊNCIAS
Acreditamos na necessidade de uma abordagem integrada para a gestão de talento 
e desenvolvimento do potencial humano e a formação profissional apresenta-se, 
neste contexto, como um fator chave para o desenvolvimento de competências dos 
colaboradores e, consequentemente, para o progresso organizacional. 

Com o objetivo de desenvolver competências técnicas e pessoais no que refere 
às suas atividades core, a Academia de Competências Martifer tem assegurado 
formação profissional contínua, alinhada não só com as prioridades do negócio mas 
também com as necessidades e expectativas manifestadas pelos colaboradores, 
no âmbito dos seus planos de desenvolvimento individual. Tendo um duplo âmbito 
de atuação, quer na contratação de formação externa quer no desenvolvimento de 
projetos formativos internos, é nesta última vertente que se tem centrado a atuação 
da Academia de Competências. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento de projetos de formação em áreas nas quais 
a Academia de Competências reconhece ter capacidade interna instalada, nomea-
damente no que respeita à conceção e desenvolvimento da solução, recorre ao 
Centro de Formadores Internos, selecionando formadores qualificados, técnica e 
pedagogicamente, em função de um perfil interno já definido. A formação interna é 
um dos pilares da Academia de Competências e o saber fazer das nossas equipas e 
a partilha desse conhecimento é uma mais-valia, partilhada entre o profissional e a 
empresa.

Em 2021, foram desenvolvidas 551 ações de formação que envolveram mais de 800 
colaboradores, importando salientar que 82 % destas ações, referem-se a projetos 
formativos internos. 

* Ações asseguradas com recursos internos

** Ações com recurso a formadores/entidades externas

No final de 2021 registou-se um volume de mais de 11 mil horas (11 210) de forma-
ção, em várias áreas.

Os projetos formativos promovidos pela Academia de Competências resultam do 
plano anual de formação para colaboradores do grupo Martifer. O plano é definido 
com base nos objetivos estratégicos das diferentes áreas de negócio, das necessida-
des de atualização de conhecimento e desenvolvimento de competências identifica-
das.

A atividade formativa assenta em várias áreas, desde a adequação ao posto de 
trabalho, até ao domínio comportamental, passando pela gestão, melhoria contínua, 
inovação e tecnologia.

AÇÕES DE FORMAÇÃO 2021

Nº total de ações 539 %

Formação Interna* 452 82%

Formação Externa** 87 18%

As nossas pessoas

551
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Número de ações por área de formação

Das ações realizadas em 2021, destacam-se três áreas de formação: Segurança e Hi-
giene no Trabalho, Enquadramento na organização e Metalurgia e metalomecânica.

No entanto, o volume de ações distribui-se por diversas áreas de formação tais 
como Línguas e literaturas estrangeiras, Contabilidade e fiscalidade, Informática na 
ótica do utilizador, Direito, entre outras.

Horas de Formação realizadas em 2021                                                               
Por género 

 

Horas de Formação                                                              
Por género e grupo funcional

Metalurgia e metalomecânica
Línguas e literaturas estrangeiras
Contabilidade e fiscalidade
Segurança e higiene no trabalho
Enquadramento na organização/empresa
Proteção de pessoas e bens
Desenvolvimento pessoal
Gestão e administração
Informática na ótica do utilizador
Direito
Comércio
Eletricidade e energia

mulheres
homens

52
9
3

387
70
2
1
7

12
4
1
3

2 522,5
8 688,5

Serviços Corporativos 

Renováveis & Energia

Qualidade Segurança & Ambiente

Produção | Fabrico | Manutenção

Direção/Preparação de Obra | Pós Venda

Direção Técnica 

Direção Montagens

0 500 1 5001 000 2 000 2 500 3 000 horas

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO

76%

24%

mulheres
homens
horas de formação
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QUALIDADE DA FORMAÇÃO
Numa ótica de melhoria contínua, as ações de formação da Martifer são avaliadas, 
de forma a aferir a reação dos formandos e dos formadores, a aquisição de conheci-
mentos e a sua transferência para o local de trabalho. 

Os modelos de avaliação adotados pela Academia de Competências, assentam 
em diferentes níveis de intervenção que, tal como os instrumentos utilizados para o 
efeito, são definidos aquando da caracterização da ação.

A avaliação da reação à formação pretende recolher informações relativas à aceita-
ção do conteúdo da formação, o desempenho do formador, a avaliação de certos 
aspetos da formação e recolher sugestões de melhoria. 

O resultado global da reação à formação do último ano, não contemplando a forma-
ção ministrada por entidades externas, demonstrou a qualidade das ações de forma-
ção desenvolvidas pela Martifer.

Insuficiente (1) - Adequado (2) - Bom (3) - Excelente (4)

A avaliação das aprendizagens pretende determinar que aptidões ou conhecimen-
tos foram adquiridos e/ou desenvolvidos na formação, neste contexto os instrumen-
tos habitualmente utilizados são os testes de conhecimento, testes escritos, ou de 
desempenho que prevêm a realização de exercícios práticos.

A avaliação do comportamento, pretende avaliar a transferência das aprendizagens 
efetuadas na formação para o contexto de trabalho. Os instrumentos utilizados são 
desenvolvidos de acordo com as especificidades das ações e dos resultados a alcan-
çar. Para comprovar os benefícios da formação torna-se essencial avaliar a eficácia 
da mesma, ou seja, comprovar se os objetivos que fundamentaram a necessidade 
foram atingidos e a competência foi efetivamente instalada, demonstrando, sempre 
que possível, que o investimento realizado produziu os efeitos desejados. Deste 
modo, a empresa pode acompanhar o que foi ou não eficaz e implementar ações 
corretivas relativamente a ações de formação que não tenham sido eficazes (para to-
dos ou apenas alguns formandos) de modo a adequar, cada vez mais, os conteúdos, 
métodos pedagógicos, etc. à realidade do grupo Martifer.  

PROJETOS FORMATIVOS EM DESTAQUE 

Plano para a Igualdade de Género do grupo Martifer
Com o objetivo de promover a dimensão da igualdade no trabalho e no empre-
go, combater a segregação de género nas profissões e eliminar as discriminações 
laborais, temos implementado, desde 2019, o Plano para a Igualdade de Género do 
grupo Martifer.   

Neste contexto, as nossas equipas de Recursos Humanos e Comunicação Interna, 
que representam um papel determinante na implementação de medidas no âmbito 

AVALIAÇÃO DA REAÇÃO À FORMAÇÃO

DIMENSÃO AVALIADA AVALIAÇÃO

Curso 3

Formador 4

Organização 3

Formandos 4

Apreciação global da ação 4

As nossas pessoas
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da igualdade de género no trabalho, no emprego e na formação profissional, inte-
graram um projeto formativo dedicado a esta temática em particular.

A formação foi dinamizada pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Em-
prego – CITE, com uma duração de 58h, em formato online. 

Este projeto formativo contribuiu para o desenvolvimento de novas competências 
pessoais e profissionais, no domínio da igualdade de género no trabalho e no em-
prego, promovendo assim uma cultura organizacional socialmente responsável, que 
incorpora a igualdade de género nas suas políticas, procedimentos e práticas, assim 
como nos instrumentos negociais, determinando-a enquanto agenda estratégica.

Acolhimento e Integração 
Após a admissão efetiva do colaborador na organização, na empresa e/ou na função 
(atendendo a que poderá corresponder a uma nova admissão ou a uma situação 
de mobilidade geográfica, inter-empresas e/ou funcional), tem início o processo de 
integração e adaptação ao novo contexto profissional. 

Sendo um processo de adaptação existe a necessidade de dinamizar e intervir de 
forma estruturada nesta fase, procurando diminuir o sentimento de insegurança do 
colaborador e promover o alinhamento e identificação do colaborador com a mis-
são, visão e valores da empresa, bem como com as melhores práticas profissionais. 
Neste âmbito, ao longo do ano 2021, dinamizámos algumas ações de formação, 
para colaboradores em início de funções ou em situação de mobilidade funcional, 
com vista à partilha de conhecimentos e competências necessárias para o exercício 
da função. Estas ações de formação decorrem sob a forma de organização on job 
ou em sala, de acordo com as competências a desenvolver e a especificidade dos 
conteúdos a abordar e é assegurada pelo superior hierárquico, ou pelo responsável 
pela integração do colaborador, quando aplicável, bem como por outros interve-
nientes a designar pela Academia de Competências, atendendo à área de educação 
e formação na qual a função se enquadre.

FORMAÇÃO | Ações de formação Acolhimento e Integração de Colaboradores

Qualidade, Segurança e Ambiente
Acreditamos que a formação, no contexto da Segurança e Saúde do Trabalho, 
se traduz num dos princípios gerais de prevenção e deve ser assumida como um 
instrumento fundamental para o desenvolvimento da organização do trabalho e da 
motivação dos trabalhadores. Reconhecemos a necessidade de identificar os riscos, 
definir e adotar medidas para os controlar e respeitar as regras de utilização e manu-
tenção definidas para cada um dos equipamentos.

Ao longo do ano de 2021, o investimento na área da qualidade, segurança e am-
biente foi consolidado através do desenvolvimento de diversos projetos formativos, 
nas várias empresas do Grupo. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO N.º DE AÇÕES N.º DE FORMANDOS

Integração e Acolhimento a Novos Colaboradores 55 99

Roteiro de Integração no Posto de Trabalho 3 3

Acolhimento em obra 25 50

Segurança na Unidade Industrial em contexto de 
mobilidade funcional

2 4

Gestão de tempos de trabalho - iniciação 6 6

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO
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As formações dinamizadas ao longo do ano, quer internas, quer externas, procura-
ram abranger a totalidade e diversidade das necessidades dos colaboradores. 

A Academia de Competências promoveu várias ações de formação com foco na 
segurança na operação de equipamentos. No total estiveram envolvidos cerca de  
90 profissionais das fábricas de estruturas metálicas em aço. 

Trata-se de formação interna, orientada por formadores internos, com o objetivo de 
assegurar a correta e segura utilização de pontes rolantes, empilhadores e platafor-
mas elevatórias.

FORMAÇÃO | Ações de formação no âmbito da segurança na operação dos diver-
sos equipamentos

Foi, ainda, realizado um esforço ativo, pelos Técnicos de Segurança e Higiene no 
Trabalho, de reforço da importância destas temáticas e da atualização de conheci-
mentos no que diz respeito à legislação e aos procedimentos em vigor. 

Assim, neste âmbito, foram desenvolvidas as seguintes ações de formação:

FORMAÇÃO | Qualidade, Segurança e Ambiente

Apesar de condicionadas pela pandemia de COVID-19, ao longo do ano 2021, 
foram desenvolvidas 29 ações de sensibilização “30 minutos de Segurança “, envol-
vendo cerca de 250 colaboradores que exercem funções na Direção de Fabrico. 

Este projeto formativo, promovido pela Academia de Competências, em articulação 
com a Direção da Qualidade, Segurança e Ambiente visa melhorar as condições de 
trabalho dos colaboradores das unidades industriais em Oliveira de Frades e, conse-
quentemente, diminuir a sinistralidade. 

Com o objetivo de garantir e permitir aos colaboradores que iniciaram funções, em 
2021, conhecer e cumprir as regras de segurança e ambiente em vigor na organiza-
ção, foram dinamizadas cerca de 49 ações de “Segurança a Novos Colaboradores”, 

AÇÃO DE FORMAÇÃO N.º DE AÇÕES N.º DE FORMANDOS

Segurança na operação de pontes rolantes 7 72

Segurança na operação de empilhadores 7 75

Segurança na operação de plataformas elevatórias 3 35

AÇÃO DE FORMAÇÃO N.º DE AÇÕES N.º DE FORMANDOS

Primeiros socorros e combate a incêndios 3 31

Trabalhos em espaços confinados 6 61

Prevenção de acidentes de trabalho - sensibilização 4 12

Segurança de máquinas e equipamentos de trabalho 
(DL 103/2008 E DL 50/2005)

1 4

Sensibilização em evacuação de edifícios 2 13

PSI - MAP - SCIE - MEIOS DE 1ª INTERVENÇÃO 3 38

Segurança na unidade fabril 4 13

As nossas pessoas
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promovidas pela Academia de Competências e pela Direção de Qualidade, Segu-
rança e Ambiente, das várias empresas do Grupo.

Ainda no âmbito da formação desenvolvida na área da Qualidade, Segurança e Am-
biente, destacamos a realização de 5 ações de formação que decorreram durante o 
ano 2021, dedicadas ao tema “Rigger Training”. 

Este projeto formativo envolveu 46 colaboradores, com um volume de formação de 
184h e teve como objetivo dotar os participantes de conhecimentos e competên-
cias que lhes permitam utilizar de forma segura e eficaz os diferentes acessórios de 
lingada.

Línguas Estrangeiras
Tendo em conta o elevado número de projetos em geografias cujos idiomas princi-
pais são a Língua Francesa e Inglesa, a Academia de Competências em colaboração 
com diversas direções da Martifer Construções desenvolveu, ao longo do ano, vários 
cursos de Língua francesa e Língua inglesa, num formato exclusivamente online. 

As ações de formação foram desenvolvidas por entidades externas de formação cer-
tificada, contando com um total de 610h e envolvendo cerca de 16 colaboradores. 

As turmas foram organizadas com base no diagnóstico de necessidades, realizado 
pela entidade formadora, apurando os níveis de conhecimento de cada colaborador 
e garantindo grupos de participantes, mais homogéneos possível. Os conteúdos 
programáticos foram elaborados em conjunto com os formandos, ao longo dos 
cursos de formação, continuamente ajustados aos seus objetivos e ao seu ritmo de 
aprendizagem.

Desenho Técnico
Ao longo do ano de 2021, a Academia de Competências, em colaboração com ou-
tras entidades externas, desenvolveu alguns cursos de formação contínua que visam 
aperfeiçoar, atualizar ou reciclar os conhecimentos na área do Desenho Técnico, 
nomeadamente em ferramentas de software inovadoras quer para projetos de estru-
turas metálicas, quer para revestimento de fachadas. 

Destacam-se as seguintes ações de formação:

FORMAÇÃO | Desenho Técnico

AÇÃO DE FORMAÇÃO N.º DE AÇÕES N.º DE FORMANDOS

Solidworks 2 13

CADMatic/Visualizador 1 15

AutoCAD 3D 1 11

CADMatic/Utilizador 1 9

Nupas/Utilizador 1 12

Nupas/Visualizador 11

Leitura/Interpretação de desenho de construção 
naval

1 13

Robot Structural Analysis/Estruturas em Aço/Módulo 
Avançado

1 1

BIM / Revit / Fachadas 1 10

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO
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Destacamos o desenvolvimento do projeto formativo “BIM / Revit / Fachadas” que 
decorreu ao longo de 2021 e que contou com a participação de 10 colaboradores 
das direções de produção e preparação da área das fachadas que necessitam de 
utilizar o software Revit no âmbito das suas funções. 

Com o objetivo de tirar maior partido de uma solução BIM (Building Information 
Modeling) a formação teve a duração de 28 horas e percorreu três módulos, termi-
nando com a análise de alguns casos práticos. O curso de formação foi promovido 
internamente, dinamizado por um formador interno, que partilhou, com todos os 
participantes, o conhecimento e experiência na utilização deste software.

Produção Industrial
No âmbito de formação industrial, incluem-se as formações direcionadas para áreas 
técnicas, que ocupam especial relevância na atividade do grupo Martifer. 

Neste contexto, importa salientar a realização das sessões de partilha de conheci-
mento “FACHADAS - ENCONTROS À TERÇA” dinamizadas ao longo do ano 2021.
  
Com o objetivo de promover a biblioteca “Façades Handbook”, a Academia de 
Competências, em articulação com a Direção Técnica (Fachadas) dinamizou entre os 
meses de setembro e dezembro de 2021, 12 sessões de partilha de conhecimento, 
semanais, com a duração de uma hora e com uma média de 31 participantes, por 
sessão.

As sessões “FACHADAS - ENCONTROS À TERÇA”, focaram-se em diversos temas, 
relacionados com o segmento das fachadas de alumínio e vidro. 

Para além da exposição dos conteúdos houve também lugar à partilha de experiên-
cias e apresentação de estratégias de mitigação de erros neste âmbito. 

Finanças, Contabilidade e Fiscalidade 
Para colaboradores dos departamentos Financeiro e de Contabilidade, numa lógica 
de atualização de conhecimentos face a requisitos legais, foram desenvolvidos al-
guns projetos relevantes, entre os quais se destacam a participação nas “Formações 
Eventuais OCC, “Declaração de Rendimentos Modelo 22 de IRC de 2020” e “Impos-
to sobre o Valor Acrescentado (“IVA”)”.

Direito
Em 2021, a Academia de Competências, em articulação com as diferentes direções e 
empresas do Grupo, desenvolveu alguns programas de formação na área de Direito, 
com foco nos princípios, procedimentos e processos legais em vigor, em particular 
no que se refere aos deveres e responsabilidades na gestão contratual.

Destacam-se as seguintes ações de formação:

AÇÃO DE FORMAÇÃO N.º DE FORMANDOS HORAS DE FORMAÇÃO

JCT Design and Build Contract 2016 1 3

How to manage clients and contracts 12 8

Secretariado Jurídico para Empresas  
e Sociedades

1 14

Negociação e formação dos Contratos  
Empreitada & Gestão Contratual

65 16

As nossas pessoas
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Nos dias 9 e 10 de setembro, realizou-se na sede Martifer, em Oliveira de Frades, o 
seminário Negociação e Formação dos Contratos Empreitada & Gestão Contratual. 
Em parceria com a PLMJ Advogados, este seminário contou com a intervenção de 
uma equipa de oradoras experientes em negociação e na execução de contratos de 
empreitada e resolução de litígios.

Esta ação teve como objetivo consolidar na cultura organizacional da Martifer, a exi-
gência e o cumprimento de um conjunto de deveres e responsabilidades na gestão 
contratual, bem como o reforço da importância da Gestão Contratual, como fator 
essencial para o sucesso dos projetos. 

A Gestão Contratual e Compliance é um dos programas transversais de melhoria, 
eficiência operacional e de processos de negócios incluídos no Plano Estratégico do 
grupo Martifer. Neste encontro estiveram reunidos mais de 60 participantes, presen-
cialmente e online, das várias empresas e geografias do Grupo.

Tecnologias da Informação
Atendendo ao papel central que os sistemas de informação ocupam na rotina diária 
dos colaboradores do grupo Martifer, nomeadamente no que respeita à utiliza-
ção de software e aplicações técnicas específicas, torna-se necessária a constante 
atualização de competências. Neste sentido, foram desenvolvidos, ao longo do ano 
2021, os seguintes projetos formativos: “SAP FI - AR (Contas a Receber)”, “Lantek”, 
“Visual Basic for Applications (VBA)”, “Hyperion Financial Management Business 
User“, “SAP PM” e “SAP - Processo de Compras em Consignação” num total de 7 
ações, nas quais estiveram envolvidos mais de 50 colaboradores. 

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO
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Diálogo e clima organizacional
Com um conjunto de colaboradores muito diversificado, o grupo Martifer procura, 
diariamente, comunicar e dialogar de uma forma clara para todos, apostando na 
diversidade dos meios e na adaptação das mensagens aos diversos públicos-alvo 
nas empresas, o que considera ser indispensável para a manutenção de um clima 
organizacional saudável e para o desempenho das suas equipas.

COMUNICAÇÃO INTERNA
O Grupo tem procurado, ao longo dos anos, manter os seus canais de comunica-
ção com os colaboradores, para, de uma forma contínua, consistente e eficaz, fazer 
chegar as mensagens a todos aqueles que trabalham no Grupo. Para isso, utiliza os 
seguintes suportes:

Martifer TV
A Martifer TV está disponível em oito pontos, distribuídos entre refeitórios, receções 
e zonas sociais, tornando-se um meio de comunicação eficaz durante os tempos de 
pausa dos colaboradores.

INet
O INet é o portal interno do grupo Martifer, desenvolvido em 2012 com o objetivo 
de reunir, numa só plataforma, todas as empresas do Grupo e, desta forma, permitir 
o acesso e partilha de informação a todos os colaboradores. O INet é uma mais-valia 
na interatividade entre colaboradores, direções e empresas, permitindo organizar, 
disponibilizar e partilhar documentos de forma rápida, simples e intuitiva.

As nossas pessoas
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Newsletters Internas 
Regularmente são enviadas newsletters eletrónicas para o público interno, com o 
objetivo de comunicar mais rapidamente e redirecionar o colaborador para tarefas e 
artigos publicados.

A newsletter “Martifer à sexta” leva, semanalmente, as últimas notícias do Grupo a 
todos os colaboradores de empresas em Portugal. 

Mensalmente é ainda enviada para as geografias, a newsletter “Martifer Montly 
News” que reúne as notícias mais importantes do mês.

Quiosques Multimédia
Os quiosques multimédia são pontos de informação interativos que têm como obje-
tivo fazer chegar a informação aos colaboradores sem acesso a computador, dispo-
nibilizando, além do acesso ao Sistema Integrado de Gestão das Cantinas, diversas 
funcionalidades:

Gestão Administrativa | os quiosques permitem realizar algumas operações, tais 
como a consulta e subscrição de envio por e-mail dos recibos de vencimento, a 
subscrição do cartão-refeição, a consulta da declaração anual de rendimentos, da-
dos fiscais, entre outras.

Desenvolvimento Organizacional | nestes pontos, é possível também aceder às 
oportunidades internas de recrutamento

Academia de Competências | o acesso ao serviço online da Academia de Compe-
tências, permite aceder a uma aplicação dedicada à formação: consulta e inscrição 

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO
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em ações de formação, impressão de certificados, consulta de planos de formação, 
entre outras funcionalidades

On the wall
As zonas sociais e as cantinas, na Martifer, são locais de informação, não só através 
da Martifer TV, mas também pela afixação de cartazes relativos a diversas temáticas.

Zonas Sociais - Centros de Melhoria e Informação (CMI)
As zonas sociais são uma área física, criada em todas as unidades fabris, localizada 
nos espaços onde os colaboradores fazem os seus intervalos. Funcionam como 
locais de comunicação das várias direções, com especial enfoque em questões rela-
cionadas com os Recursos Humanos e com a Qualidade, Segurança e Ambiente.

Manuais de Expatriação
No âmbito do desenvolvimento de uma carreira internacional, as pessoas são con-
frontadas, no país de destino, com contextos, valores, práticas e estratégias de vida 
diferentes dos referenciais que conhecem. Com o objetivo de promover o acesso a 
um conjunto de informação relevante e, simultaneamente, contribuir para o proces-
so de integração dos colaboradores destacados nas novas geografias, a direção de 
Recursos Humanos tem vindo a disponibilizar manuais que reúnem informação útil 
sobre o país de destino.

RECRUTAMENTO, ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO
O recrutamento, o acolhimento e a integração são fatores essenciais para o cli-
ma social do Grupo, garantindo, desde o primeiro dia, que os colaboradores são 
integrados no seu novo local e equipa de trabalho da melhor forma e com todos os 
recursos de que necessitam para desenvolver a sua função.

As nossas pessoas
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Recrutamento
O grupo Martifer, através da sua equipa de Recursos Humanos, analisa as necessi-
dades de recrutamento identificadas pelos departamentos internos e em função do 
perfil funcional divulga a vaga interna e/ou externamente recorrendo a diferentes 
modalidades e fontes de recrutamento. Em 2021, seguindo os objetivos definidos no 
Plano para a Igualdade de Género a comunicação de oportunidades de carreira deu 
visibilidade a mulheres em funções em que estão sub-representadas.

Recrutamento Interno
No grupo Martifer é incentivada a política de recrutamento interno, sempre que isso 
se adeqúe. Como acontece no recrutamento externo, são publicadas, em diversos 
meios de comunicação interna, as vagas em aberto, com a descrição do perfil da 
função e perfil de competências exigidas, para que os colaboradores interessados 
possam candidatar-se a estas oportunidades.

Recrutamento externo
O grupo Martifer recorre ao recrutamento externo para identificar, no mercado, can-
didatos com perfil para preencher a vaga existente sendo a gestão destes processos 
assegurada pela equipa da direção de Recursos Humanos da Martifer.

As oportunidades de carreira são divulgadas em diversos meios de comunicação 
interna e externa, com a descrição do perfil da função e perfil de competências 
exigidas.

A Martifer recorre para divulgação externa das oportunidades de carreira ao seu 
website e redes sociais, a Gabinetes de Inserção Profissional, Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, Associações Empresariais e diversas instituições de ensino 
(secundário, profissional, superior).

O recrutamento, 
o acolhimento e 
a integração são 
fatores essenciais 
para o clima 
social do Grupo, 
garantindo, 
desde o primeiro 
dia, que os 
colaboradores 
são integrados 
no seu novo 
local e equipa 
de trabalho da 
melhor forma e 
com todos os 
recursos de que 
necessitam para 
desenvolver a 
sua função.
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As nossas pessoas

Recomenda um Profissional
O networking é hoje uma ferramenta fundamental no recrutamento e seleção de 
profissionais e num Grupo tão diversificado como a Martifer, os colaboradores co-
nhecem pessoas de diferentes áreas que poderão dar um bom contributo ao Grupo. 
Assim, há já alguns anos, o Grupo promove a iniciativa “Recomende um profissio-
nal”, que pretende motivar os colaboradores a aconselhar bons profissionais que 
possam fazer parte do processo de recrutamento para integrar a Martifer.

Número de admissões em 2021
No grupo Martifer, durante o ano de 2021 foram admitidos 234 colaboradores nas 
diversas empresas e áreas, com diferentes situações contratuais: a termo ou por 
tempo indeterminado.

Programa de estágios – Atreve-te
Reforçando o longo historial da Martifer em capacitar jovens recém-licenciados para 
o mercado de trabalho, em 2021 decorreu a terceira edição do programa de está-
gios “Atreve-te!”.

O “Atreve-te!” é o programa de estágios anual do grupo Martifer, que visa integrar 
recém-licenciados e alunos finalistas, com o objetivo de promover a sua inserção no 
mercado de trabalho, através de uma experiência prática em contexto de trabalho. 
Ao todo foram formalizadas cerca de 200 candidaturas de alunos interessados em 
integrar o Grupo.
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O processo de 
integração tem 
impacto direto 
na motivação e 
no compromisso 
organizacional, 
por isso, o Grupo 
procura garantir o 
acompanhamento 
deste processo, 
através de 
um plano de 
integração 
adaptado às 
especificidades 
de cada empresa, 
de cada função 
e de cada 
colaborador. 

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO

Estágios curriculares 
O grupo Martifer mantém desde sempre uma relação de parceria com diversas 
instituições de ensino, nacionais e estrangeiras, que se concretiza através de partici-
pações em jornadas, feiras de emprego e promoção de estágios curriculares.

As atividades desenvolvidas pelos estagiários estão alinhadas com um plano de 
estágio estruturado entre a Martifer, a Instituição de ensino e o próprio estagiário.

Acolhimento e Integração de Novos Colaboradores
O processo de integração tem impacto direto na motivação e no compromisso or-
ganizacional, por isso, o Grupo procura garantir o acompanhamento deste processo, 
através de um plano de integração adaptado às especificidades de cada empresa, 
de cada função e de cada colaborador. 

O principal objetivo dos planos de acolhimento é garantir o apoio aos novos cole-
gas, tendo em vista o bem-estar pessoal e profissional, por isso, além da integração 
no local de trabalho, é dado apoio noutras necessidades que fazem parte deste 
processo de adaptação (por exemplo, na procura de casa, na melhor solução para 
transporte casa/trabalho, entre outras).

FORMAÇÃO DE ACOLHIMENTO - COMUNICAR DESDE O PRIMEIRO DIA
O grupo Martifer procura comunicar com clareza, desde o seu primeiro contacto 
com a empresa. No processo de integração, os novos colegas participam numa 
formação de acolhimento, onde ficam a conhecer, com mais detalhe, a Martifer.
Nesta formação, são demonstradas as dinâmicas internas, os principais procedimen-
tos e o dia a dia na Martifer. A Formação de Acolhimento é também essencial para a 
sensibilização das regras da Qualidade, Segurança e Ambiente, fundamentais para a 
integração no Grupo.

Em 2021, alargámos a todas as empresas do Grupo, em Portugal, a distribuição de 
um Kit de Acolhimento, composto por alguns materiais úteis ao colaborador que 
levam com eles a marca Martifer. 
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MOVE – A MARCA INTERNA PARA A DIVULGAÇÃO DE 
ATIVIDADES E VANTAGENS PARA OS COLABORADORES
Após a extinção da Move - Associação para os colaboradores Martifer, o Grupo manteve a marca Move de forma a 
dar continuidade à promoção de iniciativas direcionadas e impulsionadas pelos seus colaboradores.

A marca Move agrega quatro áreas distintas:

A par destas áreas, destaca-se ainda um público externo com extrema importância para 
o nosso público interno, os filhos de colaboradores – os nossos Coolkids Martifer.  

Saúde e Bem-estar
Na área de Saúde e bem-estar, o MOVE Martifer Gym, referido no capítulo “Apoios 
e Benefícios”, apoia a empresa na promoção da saúde e dos hábitos de vida 
saudáveis para colaboradores e comunidade envolvente.

DÁDIVAS DE SANGUE
Em 2021, a Martifer proporcionou três momentos de recolha de sangue em duas 
localizações: na sede, em Oliveira de Frades e na West Sea, em Viana do Castelo. 
Registou-se um total de 130 dádivas. 

Este ano foram cerca de 60 pessoas que se inscreveram para dar sangue pela 
primeira vez. Este é um bom indicador do nosso papel na sensibilização dos nossos 
profissionais para esta ação social, que tanto impacto tem na saúde da comunidade.

DICAS PARA SAÚDE E BEM-ESTAR
Desde 2016 que, em coordenação com o médico do trabalho, são publicados 
e afixados artigos com assuntos de relevo para a promoção da saúde dos 
colaboradores. Em 2021 foram publicados 4 artigos cujos temas foram variando, 
passando pela COVID-19 e pelo Cancro da Próstata.

As nossas pessoas

Saúde  
e bem-estar Desporto  

e aventura

Cultura e lazer

Responsabilidade 
social  

e ambiental
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LUTA CONTRA O CANCRO
A sensibilização para a luta contra o cancro é uma das iniciativas recorrentes na 
Martifer. Assim, em coordenação com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, foi 
divulgada a campanha de 2021, no Dia Mundial do Cancro qu e, durante 21 dias, 
fez chegar aos colaboradores dicas sobre hábitos e vida saudável. Em outubro, o 
Outubro Rosa, mês da prevenção do Cancro da Mama foi o tema em destaque. 
Em novembro, a sensibilização direcionou-se ao Cancro da Próstata, em articulação 
com o médico do trabalho. A comunicação interna divulga transversalmente, pelos 
meios disponíveis, as campanhas de sensibilização fazendo chegar a mensagem ao 
universo de colaboradores do Grupo.

DIA MUNDIAL SEM TABACO
Em maio, a Martifer juntou-se à DGS e à OMS para sensibilizar todos sobre os 
malefícios do tabaco. Neste dia, divulgou-se ainda a disponibilidade do médico do 
trabalho para o aconselhamento para deixar de fumar.

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO
Em setembro, a Move divulgou as várias vantagens protocolares da Martifer, 
associadas à prática de desporto, em conjunto com uma sensibilização sobre os 
fatores de risco das doenças cardiovasculares.

Responsabilidade Social e Ambiental
A sensibilização para as questões ambientais é sempre tida em conta na atividade 
da MOVE. Em 2021, sinalizaram-se 3 datas importantes:

DIA DO MAR
Com o objetivo de sensibilizar os colaboradores para a poluição dos oceanos, sob 
o tema “Menos Poluição Mais Ambiente”, foram divulgados vários materiais de 
sensibilização nos diversos meios de comunicação internos.

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO
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Em 2021, para além da sensibilização ambiental generalista realizou-se o 
concurso de fotografia - Um olhar sobre o mar. Este concurso envolveu todos os 
colaboradores de todo o Grupo e levou o vencedor ao Sealife.

DIA DO AMBIENTE 2021
Celebrado a 5 de junho, o Dia Mundial do Ambiente é o maior evento anual das 
Nações Unidas e a Martifer juntou-se à iniciativa para sensibilizar e promover a 
ação ambiental e a necessidade de proteger o nosso planeta. O tema em 2021 
foi a Restauração de Ecossistemas no âmbito da campanha “Reimaginar, Recriar e 
Restaurar”. Na Martifer foram divulgados os materiais disponibilizados pela ONU e 
publicadas várias dicas de como cada um pode contribuir individualmente para o 
bem comum.

DIA MUNDIAL DA ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Em março, destacámos os projetos da Martifer e o trabalho dos engenheiros e 
da engenharia no mundo moderno de forma a melhorar a perceção de como 
a engenharia e a tecnologia são centrais para a vida e para o desenvolvimento 
sustentável.

Desporto e Aventura
MOVE MARTIFER GYM  
O ginásio Move Martifer Gym, localizado na sede do Grupo, em Oliveira de 
Frades, procura promover um estilo de vida ativo e hábitos saudáveis junto dos 
colaboradores e da comunidade envolvente.

Para além das várias modalidades existentes numa base regular, o Move Martifer 
Gym, promove aulas abertas para dar a conhecer novas atividades e leva a cabo 
iniciativas em datas simbólicas. Tem ainda disponíveis consultas de nutrição e outros 
serviços relacionados com a saúde e bem-estar. 

Em 2021, a atividade do ginásio esteve bastante condicionada, apenas retomando 
a atividade habitual em abril. Nos períodos de encerramento obrigatório, o Move 
Martifer Gym adaptou-se e iniciou sessões de treinos online, possibilitou o aluguer 
de equipamento para treinos em casa e disponibilizou serviços de personal training 
digitais.

O ginásio da Martifer é, neste momento, o único ginásio em Oliveira de Frades, o 
que aumentou o seu impacto na comunidade envolvente. 
  
Tem uma média mensal de 85 utilizadores, sendo 65 % pessoas externas à Martifer, 
com uma segregação por sexo equilibrada (50 % homens, 50 % mulheres).

Cultura e Lazer
Na área da promoção da Cultura e do Lazer, a MOVE procura incentivar os 
colaboradores do Grupo a participar em atividades culturais.

SUGESTÕES DE FIM DE SEMANA 
As sugestões de fim de semana são publicadas semanalmente e compilam os 
eventos culturais nas regiões onde as empresas do Grupo exercem atividade. 
Alguns dos eventos têm condições especiais para colaboradores. Com o objetivo de 
promover a cultura, estas sugestões direcionam-se ainda à conciliação entre a vida 
profissional e pessoal.

As nossas pessoas
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COOLKIDS 
Para estas crianças tentamos proporcionar iniciativas que os aproximem do local 
de trabalho dos pais e das mães. A família Martifer é também a família das nossas 
pessoas. Destacamos algumas atividades de 2021 para os filhos de colaboradores:

Kit De Nascimento
Desde janeiro de 2017, o grupo Martifer oferece uma lembrança de nascimento para 
felicitar as famílias Martifer pelos bebés recém-nascidos. Durante o ano de 2021 
foram 36 os bebés que receberam este Kit. 

Lembranças Solidárias       
Todos os anos é realizado um concurso de natal para os filhos dos colaboradores do 
Grupo.

Em 2021, o concurso de bolas da Martifer, que decoraram a árvore de natal do 
edifício sede, da West Sea e da Navalria teve 96 participantes. A ação presenteou 
todos os participantes com o livro “Histórias da Ajudaris” que reúne contos de 
jovens autores de Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda. Com esta 
iniciativa a Martifer contribuiu com 490 euros para a Ajudaris. O concurso convidou 
à participação da ASSOL - Associação de Solidariedade Social de Lafões e de todos 
os colaboradores do Grupo à votação para as melhores bolas. Os prémios deste ano 
levaram todas as crianças ao ar livre, com a oferta de veículos elétricos.

Regresso Às Aulas 
A Martifer preparou um Kit de impressões Coolkids para o regresso às aulas. Etiquetas, 
horários, calendários, atividades e materiais divertidos, tudo com a marca Coolkids, que 
os mais pequenos puderam levar para este regresso à escola tão único.

Dia dos Avós 
A Martifer preparou postais para impressão para que os pais pudessem levar para 
casa e celebrar o dia dos avós.

Dia da Criança
Em 2021, no dia da criança para além do sorteio já habitual de brinquedos unissexo, 
acrescentamos um jogo em que as crianças podiam equipar uma mulher e um 
homem com equipamentos de soldadura, serralharia, pintura entre outros. Estes 
equipamentos são habitualmente relacionados a atividades dos homens e aqui são 
colocados no mesmo plano para ser usados por ambos os sexos, sem diferenciação.

COLABORADORES E AMBIENTE DE TRABALHO





Responsabilidade  
Ambiental
ENERGIAS RENOVÁVEIS
QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE
DESEMPENHO AMBIENTAL
SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
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A redução da pegada carbónica é 
uma prioridade global e o mundo 

não está a investir o suficiente para 
atingir as necessidades futuras no 

campo da energia renovável.

Responsabilidade Ambiental
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Consciente desta prioridade e seguindo o ADN que tão bem caracteriza o grupo Mar-
tifer, não poderíamos deixar de estar presentes na agenda da Transição Energética, 
não só pela importância que a mesma tem e representa, mas também pela oportuni-
dade que a mesma relança ao nível dos novos desafios energéticos.

O alerta é dado pela Agência Internacional de Energia. Se 
o mundo não triplicar o investimento em fontes de energia 
renovável, ainda esta década, não serão atingidas as metas 
propostas para a transição energética.

ENERGIAS RENOVÁVEIS
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LOCALIZAÇÃO: Oliveira de Frades, Portugal
CAPACIDADE INSTALADA: 1 MWp
N.º DE PAINÉIS SOLARES: 1 755 
ESTIMATIVA PRODUÇÃO 2022: 1 490 MWh
N.º CASAS ABASTECIDAS: 880
EMISSÕES DE CO2 EVITADAS: 47 toneladas

Consumo médio anual por habitação em Portugal: 3 246 kWh/ano (dados de 2019)
Consumo anual por habitação em 2018 na Roménia: 1 694 kWh/ano (dados de 2019)
Fonte: https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/households/
electricity-consumption-dwelling.html

Projeto Solar Fotovoltaico de Oliveira de Frades
EM CONSTRUÇÃO

1 MWp
547
EMISSÕES DE CO2  
EVITADAS

Responsabilidade Ambiental

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Estes são os projetos em Operação ou Construção no grupo Martifer:
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LOCALIZAÇÃO:  Arganil, Portugal
CAPACIDADE INSTALADA:  12,3 MW
N.º DE TURBINAS: 6
ENERGIA PRODUZIDA 2021: 31 151 MWh/ano
N.º CASAS ABASTECIDAS: 10 521 
EMISSÕES DE CO2 EVITADAS: 12 540 toneladas
 
Consumo médio mensal de uma habitação: 184 kWh/mês* (dados de 2016)
Consumo médio anual: 184 kWh*12 = 2 208 kWh/ano
Valor estimado para emissões de CO2 evitadas através da energia eólica: 600g/kWh**

FONTE:
* https://ligar.adene.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual-Ligar.pdf
**https://gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/Wind-climate-fact-sheet-low-res.pdf

LOCALIZAÇÃO:  Babadag, Roménia
CAPACIDADE INSTALADA:  42 MW
N.º DE TURBINAS: 20
ENERGIA PRODUZIDA 2021: 71 614 MWh/ano 
N.º CASAS ABASTECIDAS: 42 275
EMISSÕES DE CO2 EVITADAS: 26 297 toneladas 

Consumo anual por habitação em 2018: 1 665 kWh/ano*
Valor estimado para emissões de CO2 evitadas através da energia eólica: 600g/kWh**

FONTE:
* https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/households/electricity-consumption-dwelling.html
**https://gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/Wind-climate-fact-sheet-low-res.pdf

Fórmulas de cálculo de emissões evitadas:
Emissões de gás natural (kg): (valor produtibidade=produção em GWh/ano)*10^6*0,0036*(fator emissão gás natural=56,6kg CO2)
Emissões de fuelóleo (kg): (valor produtibidade=produção em GWh/ano)*10^6*0,0036*(fator emissão fuelóleo=78,9kg CO2)
Emissões de carvão (kg): (valor produtibidade=produção em GWh/ano)*10^6*0,0036*(fator emissão carvão=102kg CO2)
Emissões específicas mix energético ERSE (kg): (valor produtibidade=produção em GWh/ano)*10^6*0,0036*(fator emissões específicas médias 
Portugal continental)
NOTA: no PERJAIA, o fator de emissões específicas (média PT continente) foi de 0,228 (valor de 2019), o valor atual é de 0,162 (valor de 2020), 
valores retirados daqui: https://apren.pt/pt/energias-renovaveis/outros)

Projeto Eólico de Vale Grande

Projeto Eólico de Babadag

12,3 MW

42 MW

12 540
EMISSÕES DE CO2  
EVITADAS

26 297
EMISSÕES DE CO2  
EVITADAS

Nota: 50 % do projeto 

é detido pela Martifer 

Renewables

ENERGIAS RENOVÁVEIS
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QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE 
A qualidade é um fator fundamental para o sucesso de qualquer organização, seja qual for a área em que atua. 
Tendo obtido a sua primeira certificação em 1997, a Martifer dispõem de uma Política de Gestão e de um Sistema 
de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente, de forma a assegurar a qualidade de todos os seus produtos, bem 
como a segurança dos seus colaboradores e a diminuição do impacto no meio ambiente.

O grupo Martifer 
assume na sua 
Política de Gestão, 
o compromisso da 
melhoria da satis-
fação dos clientes, 
dos acionistas, dos 
trabalhadores e 
da sociedade em 
geral.

Responsabilidade Ambiental

Gestão da Qualidade, Segurança 
e Ambiente
O grupo Martifer assume na sua Política de Gestão, o compromisso da melhoria da 
satisfação dos clientes, dos acionistas, dos trabalhadores e da sociedade em geral.

De uma forma resumida, o Grupo procura que a sua Política seja entendida por 
todos os colaboradores como: “Fazer bem à primeira, em segurança e respeitando 
o meio ambiente”.

Nesse sentido, o grupo Martifer teve desde sempre uma estratégia orientada para 
a satisfação dos seus clientes e a consciência de que só podemos satisfazer, com 
qualidade, as exigências dos nossos clientes, com colaboradores envolvidos e 
motivados.

Para a implementação desta estratégia, o Grupo entende ser fundamental a imple-
mentação de sistemas de gestão em diversas áreas. Estes permitem a sistematização 
de práticas e metodologias que têm como objetivo funcionarem independentemen-
te das pessoas.

A primeira certificação no Grupo foi em 1997, com a certificação do sistema de ges-
tão da qualidade da Martifer Construções Metalomecânicas, segundo o referencial 
normativo NP EN ISO 9002.

Com a implementação de sistemas de gestão integrados, o grupo Martifer  
tem obtido como principais resultados:

Reconhecimento das práticas de trabalho por uma entidade externa,  
que permitem o devido reconhecimento pelos nossos clientes
 
Aumento do grau de satisfação e motivação dos colaboradores

Aumento da produtividade 

Diminuição dos custos de falhas

Diminuição da sinistralidade

Redução dos custos inerentes ao consumo de recursos

Prevenção e redução da poluição
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QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE

“Fazer bem à 
primeira, em segu-
rança e respeitan-
do o meio am-
biente” é a forma 
como queremos 
que a Política seja 
entendida por 
todos os colabora-
dores.

Martifer Construções Metalomecânicas, S.A. (Portugal):

Martifer Romania SRL (Roménia):

West Sea - Estaleiros Navais Unipessoal, Lda. (Portugal):

CERTIFICAÇÃO DESCRITIVO ENTIDADE

ISO 9001 Sistemas de Gestão da Qualidade APCER

ISO 45001 Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho APCER

ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental APCER

EN 1090-1 Controlo de Produção de Fabrico TUV Rheinland

EN 1090-2 Soldadura TUV Rheinland

ISO 3834-2 Certificação de Inspeção de Soldadura TUV Rheinland

SCC** Certificação da Segurança, Saúde e Ambiente nas 
atividades relacionadas com Oil and Gas 

Bureau Veritas

CERTIFICAÇÃO DESCRITIVO ENTIDADE

ISO 9001 Sistemas de Gestão da Qualidade TUV Rheinland

ISO 45001 Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho TUV Rheinland

ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental TUV Rheinland

EN 1090-1 Controlo de Produção de Fabrico TUV Rheinland

EN 1090-2 Soldadura TUV Rheinland

ISO 3834-2 Certificação de Inspeção de Soldadura  TUV Rheinland

CERTIFICAÇÃO DESCRITIVO ENTIDADE

ISO 9001 Sistemas de Gestão da Qualidade Bureau Veritas

ISO 45001 Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho Bureau Veritas

ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental Bureau Veritas

Certificações de Qualidade, Segurança 
e Ambiente
Cada empresa do Grupo possui certificações específicas, de acordo com a sua ativi-
dade e dos produtos desenvolvidos.

Atualmente, são três as empresas do Grupo certificadas:



74  |  Relatório de Sustentabilidade 2021

Política de Gestão
O grupo Martifer assume o compromisso da melhoria da satisfação dos seus clien-
tes, acionistas e colaboradores e o estabelecimento de relações sustentadas com as 
partes interessadas, com o objetivo de se afirmar pela capacidade tecnológica, ino-
vação e pela responsabilidade social. Tem como objetivo diferenciar-se dos demais 
concorrentes, levando a que cada cliente, colaboradores e a sociedade, pela sua 
satisfação, recomendem os nossos produtos e serviços.

Neste sentido, assume:

Responsabilidade Ambiental

>
A preocupação 
constante de 
identificar e 
corresponder 
aos requisitos 
e expectativas 
dos seus 
clientes

>
Garantir o 
cumprimento 
dos requisitos 
das normas 
ISO 9001, ISO 
45001, ISO 
14001 e da EN 
1090-1 e normas 
associadas

>
Promover 
uma visão 
integradora 
dos clientes, 
colaboradores 
e fornecedores 
e garantir o 
cumprimento 
dos requisitos 
contratuais

>
Promover 
a melhoria 
contínua do 
desempenho 
dos processos 
e da eficácia 
do sistema 
de gestão, 
contribuindo 
para a redução 
das falhas e 
aumento de 
produtividade

>
Promover o 
desenvolvimento 
das pessoas, 
através da 
sensibilização e 
formação

>
Cumprir com 
os requisitos 
legais e 
regulamentares 
aplicáveis aos 
produtos, 
serviços e 
atividades

>
Promover a 
consulta e 
participação 
de todos os 
colaboradores 
e de todos 
aqueles que 
trabalham 
em nome 
da empresa, 
nos objetivos 
assumidos pela 
organização
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QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE

>
Promover um 
comportamento 
ético, o respeito 
pelos direitos 
humanos e 
o respeito 
pelos direitos 
fundamentais do 
trabalho

>
Implementar 
práticas 
operacionais 
que visem a 
prevenção da 
corrupção em 
todas as suas 
formas

>
Promover a 
responsabilidade 
social junto das 
comunidades 
onde desenvolve 
as suas atividades 
empresariais 
de forma a 
contribuir para o 
seu progresso e 
bem-estar

>
Promover 
a melhoria 
contínua das 
condições de 
saúde, higiene 
e segurança 
no trabalho, 
identificando 
os perigos, 
avaliando e 
controlando 
dos riscos 
associados 
às atividades 
realizadas, 
prevenindo a 
ocorrência de 
acidentes e 
proporcionando 
maior conforto 
na realização 
do trabalho, 
através da 
informação e 
disponibilização 
dos meios 
de proteção, 
de modo a 
minimizar a 
exposição aos 
fatores de risco 
que não podem 
ser eliminados

>
Promover 
a melhoria 
contínua do 
desempenho 
ambiental 
através da 
identificação 
e avaliação 
dos aspetos 
ambientais, 
associados 
às atividades, 
produtos ou 
serviços, que 
a organização 
controla 
ou pode 
influenciar, 
com o objetivo 
de minimizar 
ou eliminar 
os impactes 
ambientais 
decorrentes, 
prevenindo a 
poluição
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DESEMPENHO AMBIENTAL 

A melhoria contínua do desempenho ambiental do grupo Martifer é assegurada através de um trabalho contínuo de 
identificação e controlo dos aspetos ambientais, associados aos seus produtos, atividades e serviços, com o objetivo 
de eliminar ou minimizar os impactos ambientais daí decorrentes, nomeadamente aqueles que são identificados e 
avaliados como aspetos ambientais significativos.

Decorrentes dessa avaliação os aspetos ambientais mais significativos que resultam das atividades desenvolvidas 
pelo grupo Martifer são os consumos energéticos, as emissões atmosféricas e a produção de resíduos.

Energia e Eficiência Energética
No universo das empresas do grupo Martifer, os consumos energéticos constituem 
um aspeto ambiental significativo, nomeadamente nas empresas com instalações 
industriais. Assim sendo, este é um dos temas de maior incidência de ações que têm 
como objetivo a redução destes consumos, promovendo a eficiência energética das 
suas instalações e consequente diminuição da emissão de CO2 para a atmosfera.

Atualmente, os maiores consumidores de energia do grupo Martifer são as unidades 
industriais localizadas em Oliveira de Frades, dedicadas ao fabrico de estruturas me-
tálicas, nomeadamente a OF2 e o estaleiro naval da West Sea, localizado em Viana 
do Castelo, dedicado à construção e reparação de navios. 

Nesse sentido e com o objetivo de melhorar a eficiência energética e consequente-
mente o desempenho ambiental do Grupo, decorrem nas instalações a implementa-
ção de Planos de Racionalização de Consumos Energéticos (PRCE).

Na instalação OF2, pretende-se uma redução de 4 % do consumo específico de 
energia, que significa uma redução de 39 tep’s/ano, o que no final de implementa-
ção do PRCE, em 2023, significa uma diminuição de aproximadamente 300 tonela-
das equivalente de petróleo (tep’s). 

Para atingir estes objetivos as ações implementadas e em curso são, entre outras:

Substituição 
dos sistemas 

de iluminação 
menos 

eficientes, por 
tecnologia LED

Controlo e 
redução das 
fugas de ar 
comprimido

Afinação da 
combustão dos 
queimadores 

das cabines de 
pintura

Melhoria da 
eficiência 

energética de 
máquinas e 

equipamentos

Responsabilidade Ambiental

- 4%
NO CONSUMO  
ENERGÉTICO
DA OF2
Objetivo até 2023
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No decorrer do ano de 2021, na instalação OF2 e considerando todas as formas de 
energia verificou-se um consumo de 522 tep’s.

No caso da instalação da West Sea em Viana do Castelo, pretende-se uma redução 
de 6 % do consumo específico de energia, que significa uma redução de 112 tep’s/
ano, no final da vigência do ARCE (Acordo de Racionalização de Consumos Energé-
ticos), no ano de 2026.

Para o atingir destes objetivos as ações a implementar e em curso são, entre outras:

DESEMPENHO AMBIENTAL

Consumo de Energia total (tep’s)

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2020

3 596
3 907

2021

Introdução de 
Sistema de 

Monitorização 
de Consumos

Controlo das 
fugas de ar 
comprimido

Substituição 
dos sistemas 

de iluminação 
menos 

eficientesIntrodução 
de UPAC com 

195,3 kWp

Utilizar 
compressores 

de ar da central 
do setor de 

decapagem, em 
alternativa às 
centrais de ar  

1 e 2

No decorrer do ano de 2021, na instalação West Sea e conside-
rando todas as formas de energia verificou-se um consumo de  
1 991 tep’s.

No global do grupo Martifer e considerando todos os tipos de 
energia utilizados, no ano de 2021, foram consumidos aproxima-
damente 3 907 tep’s. Estes consumos representam um aumento 
de aproximadamente 9 % em relação ao consumo do ano de 
2020. Este aumento deve-se fundamentalmente a uma recupe-
ração da atividade do Grupo face à brusca diminuição verifica-
da no ano de 2020 em função das restrições provocadas pela 
pandemia COVID-19.

O aumento 
de consu-
mo deve-se 
fundamental-
mente a uma 
recuperação 
da atividade 
do Grupo 
face à brusca 
diminuição 
verificada no 
ano de 2020 
em função 
das restrições 
provocadas 
pela  
pandemia  
COVID-19.

- 6%
NO CONSUMO  
ENERGÉTICO
DA WEST SEA
Objetivo até 2026
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No ano de 2021, estes consumos representaram a emissão de aproximadamente  
9 092 toneladas de CO2 para a atmosfera, que representa um aumento de menos de 
1 % face ao ano anterior, apesar do aumento no consumo absoluto ser de aproxima-
damente 9 %. Esta diferença reflete a utilização de energias mais limpas por parte 

Emissões de CO2 (toneladas)

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

9 088 9 092

2020 2021

A utilização da frota automóvel também constitui um dos maiores consumidores de energia do grupo Martifer, pelo 
que, se mantém em vigor uma Politica para a aquisição, aluguer e utilização de viaturas, que tem como objetivo dimi-
nuir os impactos ambientais associados à frota automóvel do Grupo. 

POLÍTICA PARA A AQUISIÇÃO, ALUGUER E UTILIZAÇÃO DE VIATURAS
Na compra e aluguer de veículos e na sua utilização:

>
Na aquisição 
de veículos 
(compra ou 
aluguer), 
deve ser dada 
preferência 
a veículos 
elétricos ou 
híbridos

>
Caso não seja 
possível a 
aquisição de 
um veículo 
elétrico ou 
hibrido, então 
deve ser dada 
preferência 
aos veículos 
a gasóleo em 
detrimento 
dos veículos a 
gasolina

>
Em função 
dos critérios 
mencionados, 
considerar 
sempre os 
veículos de 
menor impacto 
ambiental como 
determinantes 
enquanto 
critério de 
desempate

>
Deve ser dada 
preferência 
a carros mais 
leves, dado 
que, por 
norma, estão 
associados 
a menores 
consumos

Responsabilidade Ambiental

Neutralidade  
carbónica
Net Zero Emissions: 
atendendo ao mix 
energético que o Grupo 
dispõe, a Martifer pode 
hoje afirmar que é 
neutra em termos de 
emissões.
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DESEMPENHO AMBIENTAL

>
Deve ser 
efetuada uma 
avaliação 
baseada nas 
emissões de 
CO2 e de outros 
poluentes 
perigosos, 
como o NOx 
ou outras 
substâncias 
cancerígenas. 
Na prática, 
deve ser 
avaliado o 
desempenho 
do veículo em 
duas áreas: 
emissões e 
eficiência 
energética

>
Deve ser 
igualmente 
avaliado o 
nível de ruído 
emitido pelos 
veículos, 
devendo ser 
privilegiados 
os veículos 
com níveis 
de emissão 
de ruído mais 
baixos

>
Conduzir na 
mudança 
mais elevada 
possível. Em 
carros movidos 
a gasolina a 
mudança deve 
ser alterada 
para a seguinte 
às 2500rpm, 
enquanto 
num carro 
a gasóleo a 
mudança deve 
ser alterada às 
2000rpm

>
Modere a 
utilização do ar 
condicionado. 
A partir dos 
80 km/h é 
preferível ligar o 
ar condicionado 
do que conduzir 
com a janela 
aberta, pois 
este é também 
um fator de 
aumento de 
consumo 
a maiores 
velocidades>

Elimine 
sempre que 
possível peso 
desnecessário 
no veículo. O 
peso da carga 
do veículo 
é também 
um fator 
preponderante 
no aumento do 
consumo

>
Deve-se manter 
uma condução 
com uma 
velocidade 
constante e 
moderada, 
evitando 
travagens 
bruscas 
e muitas 
alterações de 
mudanças

>
A pressão dos 
pneus deve 
também ser 
verificada, 
com alguma 
regularidade, 
de modo a 
estar sempre 
dentro dos 
valores ótimos 
para cada tipo 
de pneu
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das empresas do Grupo.
Como se pode ver pela tabela anterior, os COV’s são o poluente emitido em maior 
quantidade e constituem um aspeto ambiental significativo associado à atividade da 
Martifer. Estas emissões resultam principalmente do processo de pintura de estrutu-
ras metálicas, existente em várias unidades industriais do Grupo. 

Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, têm sido desenvolvidas várias iniciativas 
com o objetivo de minimizar os impactos ambientais associados a estas emissões, 

Emissões Atmosféricas
No ano de 2021, considerando as emissões atmosféricas associadas a fontes de 
emissão confinadas de processos industriais, foram emitidas as quantidades de po-
luentes que se apresentam na tabela que se segue.

Responsabilidade Ambiental

Poluentes Quantidade emitida (toneladas/ano)

Partículas 1,21

Compostos Orgânicos Voláteis (COV's) 29,16

CO 0,05

Reformulação das 
áreas de pintura 

com adequação dos 
sistemas de exaustão 

e tratamentos 
associados, com o 

objetivo de diminuir  
as emissões 

atmosféricas e a sua 
perigosidade

Ações de  
sensibilização 

operacional de modo a 
minimizar as emissões 

difusas associadas 
ao processo de 
manuseamento  

e utilização  
de tintas

Substituição  
progressiva e sempre 

que possível em função 
das especificações dos 
clientes, das tintas de 
base solvente, com 

grandes quantidades de 
compostos orgânicos 

voláteis,  
por tintas de base 

aquosa

Recuperação de 
diluente, através 

de um processo de 
destilação do diluente 

“sujo”, permitindo 
a sua reutilização 

e assim um menor 
consumo de diluente 

“novo”
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nomeadamente:
Resíduos 
A produção de resíduos é igualmente um aspeto ambiental considerado significa-
tivo, nomeadamente a produção de alguns resíduos perigosos, que resultam das 
atividades de pintura e manutenção.

Neste aspeto, o comportamento dos trabalhadores tem muito impacto na melhoria 
do desempenho ambiental do Grupo, pelo que, são desenvolvidas de forma contí-
nua diversas ações de sensibilização para a correta gestão dos resíduos produzidos.
Nessas ações, com o objetivo de sensibilizar, mas igualmente responsabilizar todos 
os colaboradores para o adequado tratamento de resíduos, potenciando a valoriza-
ção dos mesmos, incutimos nos nossos trabalhadores uma cultura baseada nos 3R’s.

Definem-se as regras na reutilização e separação dos resíduos produzidos, respon-
sabilizando todos os colaboradores para o seu cumprimento, com o objetivo de 
aumentar a quantidade de resíduos que podem ser reciclados através da sua correta 
triagem e encaminhamento para operadores de tratamento de resíduos autorizados.

No ano de 2021, apresenta-se na tabela que se segue a quantidade de resíduos 
produzidos no Grupo pelas principais tipologias.

Na tabela que se segue, apresentam-se os mesmos dados, mas agora diferenciados 
por tipo de tratamento a que os resíduos produzidos foram sujeitos.

RESPONSABILIZAR
Definir regras

RESPEITAR 
Cumprir as regras definidas

RECICLAR
Separar os resíduos produzidos 

Tipologia de resíduos Quantidade produzida (toneladas)

Resíduos metálicos 10.546

Resíduos não perigosos 5.608

Resíduos não perigosos 1.244

Tipologia de tratamento Quantidade  
(toneladas)

Quantidade produzida 
(toneladas)

Valorização (operações R) 16.728 96,6

Eliminação (operações D) 580 3,4

DESEMPENHO AMBIENTAL
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Nos gráficos que se seguem, apresenta-se a percentagem de resíduos encaminha-
dos para valorização (operações R) e para eliminação (operações D), de 2017 a 2021, 
verificando-se sempre valores acima dos 90 % (meta estabelecida pelo Grupo), de re-
síduos valorizados em comparação com os resíduos encaminhados para eliminação. 

Desde 2013 e, portanto, pelo 9º ano consecutivo que se verificam resultados acima 
dos 90 % para resíduos encaminhados para operações de valorização.

Este aumento dos resíduos valorizados indicia o esforço que a Martifer tem desenvolvi-
do, não só na diminuição dos resíduos produzidos, mas também na procura de “parcei-
ros” na gestão e tratamento de resíduos, que proporcionem um tratamento ambiental-
mente mais correto e adequado para os resíduos gerados no Grupo.

No gráfico seguinte, mostra-se a comparação percentual de resíduos perigosos e não 
perigosos produzidos, verificando-se uma % de resíduos perigosos de apenas aproxima-
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Responsabilidade Ambiental

O Grupo tem 
procurado não 
só diminuir 
os resíduos 
produzidos 
mas também 
procurar os 
melhores parceiros 
na gestão e 
tratamento dos 
mesmos.

>90%
RESÍDUOS  
VALORIZADOS
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damente 7 %, quando comparado com os cerca de 93 % de resíduos não perigosos.
No ano de 2021, em diversos edifícios do Grupo, foram instaladas máquinas purifica-
doras de água, de modo a abolir a utilização de garrafas de plástico. Foram igualmente 
realizadas diversas ações de informação/sensibilização para a diminuição de utilização 
de garrafas e copos de plástico.

Consumo de Água
Associado à atividade industrial das empresas do grupo Martifer não existe um 
significativo consumo de água, pelo que, o consumo de água, assim como, a pro-
dução de águas residuais não são aspetos ambientais significativos decorrentes da 
atividade do Grupo.

Nesse sentido, o consumo de água e a produção de águas residuais está funda-
mentalmente associado à atividade humana.

No ano de 2021, o consumo total de água no Grupo foi de aproximadamente  
52 581 m3.

CONFORMIDADE
No ano de 2021, não existiu qualquer sanção ou pagamentos de coimas por incumpri-
mento de legislação ambiental.

DESEMPENHO AMBIENTAL
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Responsabilidade Ambiental

Os 3 C’S

DAR COMPETÊNCIAS
CRIAR CONDIÇÕES
EXIGIR COMPORTAMENTOS
O grupo Martifer transmite a sua cultura de segurança baseada nos 3 C’s. O objetivo 
fundamental é o envolvimento e a responsabilização de todos os colaboradores nos 
vários níveis hierárquicos da organização. O Grupo promove a aquisição de compe-
tências, através de ações de formação contínuas e regulares, criando as condições 
de segurança necessárias, para assim, poder responsabilizar e exigir comportamen-
tos seguros por parte dos trabalhadores.

SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
 
A segurança de todos os seus trabalhadores é um pilar estratégico no grupo Martifer. Assente na sua Política de Ges-
tão, são continuamente avaliados os riscos, implementadas e desenvolvidas ações que têm como objetivo a preven-
ção de acidentes e a melhoria das condições de trabalho.
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SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA

Sinistralidade
Na prática o objetivo fundamental da cultura dos 3C’s é a redução dos acidentes de 
trabalho e a gravidade associada aos mesmos.

Decorrente de várias iniciativas no grupo Martifer, tem-se verificado ao longo dos 
anos uma consistente diminuição dos acidentes.

No ano de 2021 a taxa de frequência (1) dos acidentes de trabalho no grupo Martifer 
foi de 49, um valor superior ao valor verificado no ano de 2020, que se ficou por 35. 
Apesar do ligeiro aumento verificado no ano de 2021, conforme podemos verificar 
no gráfico abaixo, onde apresentamos os valores desde o ano de 2014, a taxa de fre-
quência dos acidentes de trabalho no Grupo apresenta uma tendência decrescente 
nos últimos anos. 

No que diz respeito à taxa de gravidade (2), no ano de 2021, esta apresenta um valor 
de 591, tratando-se do valor mais baixo desde o ano de 2016, sendo um dos melho-
res anos no histórico do grupo Martifer. Como poderemos ver pelo gráfico que se 
segue, a taxa de gravidade apresenta igualmente uma tendência decrescente nos 
últimos anos.

 
A tendência decrescente da frequência e gravidade dos acidentes de trabalho refle-
te o esforço desenvolvido pelas diversas empresas do Grupo, no sentido de pro-
porcionar cada vez melhores condições de trabalho aos seus trabalhadores, através 
da adoção de medidas técnicas e organizativas que diminuam a probabilidade da 
ocorrência de acidentes.

CONFORMIDADE
No ano de 2021, não existiu qualquer sanção ou pagamentos de coimas por incum-
primento de legislação associada à saúde e segurança do trabalho.

Sinistralidade | Taxa de Frequência (TF)
(1) Taxa de Frequência (TF): Nº de acidentes de trabalho, por cada 1 milhão de horas efetivamente trabalhadas.

Sinistralidade | Taxa de Gravidade (TG)
(2) Taxa de Gravidade (TG): Nº de dias perdidos, por cada 1 milhão de horas efetivamente trabalhadas.
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O Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de 
junho de 2020 estabelece os critérios para determinar se uma atividade económica 
é qualificada como sustentável do ponto de vista ambiental, considerando-se como 
tal se contribuir substancialmente para um dos seis objetivos ambientais da União 
Europeia, não prejudicar significativamente nenhum dos restantes objetivos ambien-
tais, cumprir os padrões sociais mínimos e satisfizer os critérios técnicos de avaliação 
estabelecidos pela Comissão Europeia. 

Uma atividade económica que cumpre os requisitos anteriormente referidos define-
-se como «Atividade económica alinhada pela taxonomia». 

A taxonomia é um sistema de classificação das atividades económicas consideradas 
“ambientalmente sustentáveis” na União Europeia e utiliza a Classificação Estatística 
das Atividades Económicas na Comunidade Europeia (NACE) complementada pela 
criação de novas categorias quando esta não for suficientemente precisa.

Em 2021, foi publicado o Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 da Comissão, que 
estabelece a lista de atividades passíveis de enquadramento na taxonomia, bem 
como os critérios para avaliação do respetivo contributo para dois dos objetivos 
ambientais: mitigação e adaptação às alterações climáticas. 

Igualmente em 2021, foi publicado o Regulamento Delegado (UE) 2021/2178 da Co-
missão que introduz novas obrigações de divulgação para as empresas, a começar 
em 2022 com referência ao ano de 2021, em que devem divulgar a proporção das 
atividades económicas elegíveis e não elegíveis para taxonomia em relação ao total 
do seu volume de negócios, despesas de capital (“CAPEX”) e despesas operacionais 
(“OPEX”). Para 2023 e 2024 a informação a divulgar será mais completa e incluirá um 
conjunto de indicadores chave de desempenho.

Para avaliar se uma atividade é elegível é necessário verificar se essa atividade está 
ou não descrita nos anexos I e II do Regulamento Delegado (UE) 2021/2139, uma vez 
que só essas atividades são elegíveis para a taxonomia. As atividades elegíveis para 
a taxonomia podem ser ainda discriminadas de acordo com o objetivo principal que 
procuram atingir, nomeadamente: 

a) Contribuição substancial para a mitigação das alterações climáticas (anexo I 
do Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 e Artigo 10.º do Regulamento (UE) 
2020/852);

b) Contribuição substancial para a adaptação às alterações climáticas (anexo II 
do Regulamento Delegado (UE) 2021/2139 e Artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2020/852).

O enquadramento de uma atividade numa destas categorias é suficiente para que 
seja considerada elegível, podendo no entanto enquadrar-se em ambas.

Atividades elegíveis
De acordo com a análise efetuada às atividades do Grupo, foram identificadas as 
seguintes atividades enquadráveis nas atividades previstas nos anexos I e II do Regu-
lamento Delegado (UE) 2021/2139:

TAXONOMIA EUROPEIA DE ATIVIDADES AMBIENTALMENTE 
SUSTENTÁVEIS

Anexos
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As atividades do Grupo enquadráveis como elegíveis correspondem, essencialmen-
te, ao segmento de negócio Renewables.

Proporção das atividades elegíveis

Em linha com as orientações de divulgação definidas pela taxonomia, os valores 
reportados foram calculados de acordo com as contas consolidadas do Grupo e não 
são apresentados valores comparativos uma vez que se trata do primeiro ano de 
divulgação. 

Os valores apresentados no quadro anterior foram determinados como segue:

• Volume de negócios (209,3M€): Corresponde ao montante consolidado das vendas 
e prestações de serviços tal como consta na demonstração consolidada dos resulta-
dos de 31 de dezembro de 2021;

• CAPEX (4,3M€): Corresponde ao investimento, a custos totais, na aquisição ou me-
lhoramento de ativos tangíveis, intangíveis e sob direito de uso e encontra-se divul-
gado nas notas 3, 18, 19 e 20 das notas ás demonstrações financeiras consolidadas;

• OPEX (9,2M€): Corresponde aos seguintes gastos determinados com base nas de-
monstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2021 (nota 8 das notas 
ás demonstrações financeiras consolidadas):

 - Gastos com renovação/manutenção de edifícios e outras instalações;
 - Gastos com manutenção e reparação, e
 - Gastos com locações de curto prazo e outros gastos com locações não 
 capitalizados.

TAXONOMIA EUROPEIA DE ATIVIDADES AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS

Código Atividade Código NACE

4.1 Produção de eletricidade a partir da tecnologia solar fotovoltaica D.35.11

Indicador
Total                
(M€)

Atividades elegíveis Atividades não elegíveis

Valor (M€) % Valor (M€) %

Volume negócios 209,3 9,8 4,7% 199,6 95,3%

CAPEX 4,3 2,3 53,5% 2,0 46,5%

OPEX 9,2 1,3 14,7% 7,8 85,3%
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REFERÊNCIA GRI DESCRIÇÃO DO INDICADOR CONTEÚDO, PÁGINA OU LINK

GRI 102 - CONTEÚDOS GERAIS

1 - SOBRE O GRUPO MARTIFER

102-1 Nome da Organização Martifer SGPS SA

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 10-17

102-3 Localização da sede Zona Industrial, Apartado 17
3684-001 Oliveira de Frades, Portugal

102-4 Local de operações 10-17

102-5 Tipo e natureza legal da Organização 10-17

102-6 Mercados onde atua 10-17

102-7 Dimensão da Organização 10-17

102-8 Caracterização dos colaboradores 38-41

102-13 Participação em Associações CMM - Associação Portuguesa de Construção 
Metálica e Mista
AIMMAP - Associação dos industriais metalúr-
gicos metalomecânicos e afins de Portugal
CODIPOR - Associação portuguesa de identi-
ficação e codificação de produtos
OHGPI - Office d’homologation des garanties 
de peinture industrielle
PFP - Associação da Plataforma Ferroviária 
Portuguesa
AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria 
do Distrito de Aveiro
AAMC-Associação de Armadores da Marinha 
de Comércio
COTEC Portugal - Associação Empresarial 
para a Inovação
AEM - Associação de Empresas Emitentes de 
Valores Cotados em Mercado

2 - ESTRATÉGIA

102-14 Declaração do Conselho de Administração Relatório e Contas 2021

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades Relatório e Contas 2021

3 - ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento 22-27

102-17 Mecanismos para orientações e preocupações referentes a ética 22-27

4 - GOVERNAÇÃO

102-18 Estrutura de governança 24

102-35 Políticas de remuneração Relatório de Governo Societário 2021

102-36 Processo para determinação da remuneração Relatório de Governo Societário 2021

102-37 Envolvimento dos stakeholders na remuneração Relatório de Governo Societário 2021

102-38 Proporção da remuneração total anual Relatório de Governo Societário 2021

102-39 Proporção do aumento percentual na remuneração total anual Relatório de Governo Societário 2021

5 - ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS

102-40 Lista de grupos de stakeholders 32

102-43 Abordagem para envolvimento de stakeholders 32-35

6 - PRÁTICA DE REPORTE

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas Relatório e Contas 2021

102-50 Período coberto pelo relatório Nota Introdutória

102-51 Data do relatório mais recente Nota Introdutória

Anexos
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REFERÊNCIA GRI DESCRIÇÃO CONTEÚDO, PÁGINA OU LINK

102-52 Ciclo de emissão de relatórios Nota Introdutória

102-53 Contacto para questões sobre o relatório Nota Introdutória

102-54 Reporte de acordo com as Normas GRI Nota Introdutória

102-55 Sumário de conteúdo da GRI Nota Introdutória

102-56 Verificação externa Nota Introdutória

GRI 103 - ABORDAGEM DE GESTÃO

103-01 Explicação do tópico material e seu Limite 70-71

103-02 Forma de gestão e seus componentes 70-71

103-03 Avaliação da forma de gestão 70-71

GRI 201 - DESEMPENHO ECONÓMICO

201-01 Valor económico direto gerado e distribuído Relatório e Contas 2021

201-02 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de 
mudanças climáticas

Relatório e Contas 2021

GRI 302 - ENERGIA

302-01 Consumo de energia dentro da organização 72-73

302-04 Redução do consumo de energia 72-73

GRI 303 - ÁGUA

303-05 Consumo de água 79

GRI 303 - EMISSÕES

305-01 Emissões diretas de gases de efeito estufa 76-77

305-02 Emissões indiretas de gases de efeito estufa 76-77

305-03 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 76-77

305-04 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa 76-77

305-05 Redução de emissões de gases de efeito estufa 76-77

305-06 Emissões de substaâncias destruidoras da camada de ozono 76-77

305-07 Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas 76-77

GRI 306 - RESÍDUOS

306-01 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos 78-79

306-02 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos 78-79

306-03 Resíduos gerados 78-79

306-04 Resíduos não destinados para disposição final 78-79

306-05 Resíduos destinados para disposição final 78-79

307-01 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais 78-79

GRI 307 - CONFORMIDADE AMBIENTAL

207-01 Multas por incumprimento das leis e dos regulamentos ambientais 79

TABELA GRI
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Anexos

REFERÊNCIA GRI DESCRIÇÃO CONTEÚDO, PÁGINA OU LINK

GRI 401 - EMPREGO

401-01 Novas contratações e rotatividade de empregados v
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REFERÊNCIA GRI DESCRIÇÃO CONTEÚDO, PÁGINA OU LINK

GRI 401 - EMPREGO

401-01 Novas contratações e rotatividade de empregados

TABELA GRI
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REFERÊNCIA GRI DESCRIÇÃO CONTEÚDO, PÁGINA OU LINK

GRI 401 - EMPREGO

401-03 Licença maternidade/paternidade

Anexos
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REFERÊNCIA GRI DESCRIÇÃO CONTEÚDO, PÁGINA OU LINK

GRI 403 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

403-01 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 82-83

403-02 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de 
incidentes

72-73

403-03 Serviços de saúde do trabalho 72-73

403-04 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos
trabalhadores referentes a saúde e segurança do trabalho

79

403-05 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho 79

403-06 Promoção da saúde do trabalhador 79

403-07 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho 
diretamente vinculados com relações de negócios

79

403-08 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segu-
rança do trabalho

79

403-09 Acidentes de trabalho 76-77

403-10 Doenças profissionais 76-77

GRI 404 - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

404-01 Média de horas de capacitação por ano, por empregado 76-77

404-02 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos
empregados e de assistência para transição de carreira

76-77

404-03 Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de
desempenho e de desenvolvimento de carreira

76-77

GRI 404 - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

404-01 Média de horas de capacitação por ano, por empregado 44-51

404-02 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos
empregados e de assistência para transição de carreira

44-51

404-03 Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de
desempenho e de desenvolvimento de carreira

44-51

GRI 405 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

405-01 Diversidade em órgãos de administração e colaboradores Relatório de Governo Societários 2021

GRI 406 - NÃO DISCRIMINAÇÃO

406-01 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas O grupo Martifer não teve conhecimento de 
casos desta natureza em 2021

TABELA GRI
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Oliveira de Frades, 27 de abril de 2022

A Administração 

_________________________________________________
Carlos Manuel Marques Martins
(Presidente)

_________________________________________________
Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo
(Vice-Presidente)

_________________________________________________
Jorge Alberto Marques Martins
(Vice-Presidente)

_________________________________________________
Pedro Miguel Rodrigues Duarte
(Vogal do Conselho de Administração)

_________________________________________________
Pedro Nuno Cardoso Abreu Moreira
(Vogal do Conselho de Administração)

_________________________________________________
Carlos Alberto Araújo da Costa
(Vogal do Conselho de Administração)

_________________________________________________
Maria Sílvia da Fonseca Vasconcelos da Mota
(Vogal do Conselho de Administração)

_________________________________________________
Carla Maria de Araújo Viana Gonçalves Borges Norte
(Vogal do Conselho de Administração)

_________________________________________________
Clara Sofia Teixeira Gouveia Moura
(Vogal do Conselho de Administração)
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