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Denominação do grupo empresarial: 
Grupo Espina & Delfín, S.L.

Denominação Social:
Espina & Delfín, S.L.

N.I.F.: 
B-15.026.693

Morada fiscal:
C/  Édison, 9
Polígono Industrial del Tambre
15.890 - Santiago de Compostela 
(A Coruña) - Espanha

Contacto:
ed@espinaydelfin.com
Telf.: +34 981 58 20 00
Fax:   +34 981 58 80 56

ESPINA & DELFÍN S.L.
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA
Seguidamente apresentam-se os dados de contacto para qualquer comunicação com a Espina & Delfín, S.L.



QUEM SOMOS?



MISSÃO
A nossa principal missão tem como objetivo a Construção 
de Obras Públicas Hidráulicas e a Gestão de Serviços Mu-
nicipais de Águas, atividades que visam contribuir para a 
obtenção de um Meio Ambiente sustentável e a melhoria da 
Qualidade de vida das pessoas.

VISÃO
Queremos crescer mantendo-nos como empresa de referên-
cia e que continua a destacar-se pelo trabalho bem feito, em 
todos os âmbitos da nossa atividade, para tal iremos manter 
a nossa base de atuação assente na qualidade, na formação 
contínua, na experiência, no espírito de superação e sobretu-
do na confiança e no empenho do nosso pessoal para superar 
os maiores desafios.

Os nossos 4 pilares para o sucesso têm sido e seguirão sendo:

1. Recursos humanos de elevada qualificação
2. Capacidade de resposta em diversas áreas
3. Formação específica para a obtenção de melhores soluções
4. Busca pela excelência em cada projeto.

FILOSOFIA



VALORES
1. O desenvolvimento pessoal e profissional dos que integram a organização é um Valor Fundamental, e um direito inquestio-
nável para o êxito presente e futuro. Este propósito atinge-se no:

           - Aproveitar ao máximo os conhecimentos e capacidades do pessoal

 - Potenciar o trabalho em equipa

 - Facilitar a formação e o desenvolvimento profissional de todo o pessoal com o intuito de melhorar os seus conheci-
mentos, possibilitar a sua promoção no futuro e cobrir assim, de forma satisfatória, as funções e necessidades que o projeto 
empresarial possa exigir.

 - Entender a estabilidade laboral como uma estratégia de crescimento. 

2. O compromisso com o Meio Ambiente é outro dos nossos valores, sendo prioritário em cada projeto ou obra que desenvol-
vemos 

3. A Melhoria Contínua e a Implementação de Tecnologia de ponta em Processos, Produtos e Serviços

4. Fomento da Credibilidade e Confiança nas relações com os nossos clientes.



ESPINA & DELFIN S.L., nasce na década de 70. Foi pensada 
e criada para abarcar as distintas etapas do Ciclo Integral da 
água, desde a captação no seu meio natural, até à sua des-
carga no meio recetor, após prévia utilização dos usuários 
e depois de ter sido submetida aos distintos processos de 
tratamento que asseguram tanto a sua potabilidade, como a 
qualidade do efluente tratado.

Durante todos estes anos a Espina & Delfín, S.L., participou 
no projeto e construção de grande parte da infraestrutura 
hidráulica da Galiza, e fez a gestão do serviço de manutenção 
e exploração de aproximadamente 50 municípios, orientando 
a estratégia de crescimento para a diversificação.

Dado o seu trajeto, a Espina & Delfin, S.L. é uma empresa 
reconhecida como umas das empresas internacionais mais 
solvente no tratamento de águas residuais e na gestão de 
águas municipais que, com otimização de recursos e um 
crescimento sustentável conseguiu conquistar novos mer-
cados numa expansão internacional. Desde o seu início o 
que caracteriza a Espina & Delfin como projeto empresarial 
é a sua aposta no I+D+i (Investigação, desenvolvimento, ino-
vação) no âmbito da qualidade da água com uma colabo-
ração dentro do Plano Nacional de Investigação Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico com a Universidade de Santia-
go de Compostela (USC) e com a Fundação Empresa Univer-
sidade Galega (FEUGA).

HISTORIA



ESPINA & DELFÍN S.L.
Projeto e construção de obras hidráulicas.
Gestão de serviços municipais de água

Vía Édison, 9
Polígono Industrial del Tambre
CP 15890 - Santiago de Compostela 
(A Coruña) - Espanha

ESPINA & DELFÍN COLOMBIA, S.L.
Projeto e construção de obras hidráulicas.

Carrera 19, nº 95-31. Oficina 511
Bogotá D.C. 
Colômbia

ESPINA & DELFÍN ANGOLA, S.L.
Projeto e construção de obras hidráulicas.

Rúa Engrácia Fragoso
Ed. Kalunga Atrium, 1º Piso, Escritório nº 103
Luanda - Angola

FACTOR AMBIENTE, LTDA
Projeto e construção de obras hidráulicas.

Centro de Negócios IDEIA -ATLÁNTICO 
CX 031
Tenões
4719-005 Braga
Portugal

Espina & Delfín S.L.  é a empresa de referência do Grupo Espina & Delfín. Um grupo de empresas 
que abarcam todas as atividades do ciclo integral da água. 

O GRUPO ESPINA & DELFIN S.L.



O GRUPO ESPINA & DELFIN S.L.

FINDELGA, S.L.U.
Exploração e arrendamento de imóveis

Vía Édison, 9
Polígono Industrial del Tambre
CP 15890 - Santiago de Compostela 
(A Coruña) - Espanha

OBRAS Y CONDUCCIONES 
HIDRÁULICAS, S.L.
Construcción de obras hidráulicas. 

República Checa, 28
Polígono Costa Vella
CP 15890 - Santiago de Compostela 
(A Coruña) - Espanha

Espina & Delfín S.L. é a empresa de referência do Grupo Espina & Delfín. Um grupo de empresas 
que abarcam todas as atividades do ciclo integral da água. 



ADMINISTRADORES

Administradora solidária
Rosa Blanca Rodríguez Gutiérrez 

Administrador solidário
Óscar Rodríguez Gutiérrez 



ADMINISTRADORES ORGANIGRAMA



Diretor-geral da Espina 
& Delfín, S.L. 

Amador Mosquera
- Administrador/gestor 
- Especialista com uma dilatada 
experiência no sector, com uma 
trajetória de mais de 35 anos.Diretor de Operações e Co-

mércio Exterior
Óscar Rodríguez 

- Engenheiro Civil
- Experiência de 20 anos em empre-
sas de construção e gestão do ciclo 
integral da água.

Directora Adminitrativa
Rosa Blanca Rodríguez

- Licenciada em Ciências Empresariais.
- Experiência de 25 anos em empre-
sas de construção e gestão do ciclo 
integral da água.

Diretor Comercial e 
Engenharia 

Gaspar García-Toriello 
- Engenheiro Civil
- Experiência de 27 anos em em-
presas de construção e gestão do 
ciclo integral da água. 

Diretor de serviços de 
águas

Juan José Somoza
- Engenheiro Industrial
- Experiencia de 10 anos em empre-
sas de construçao e gestão do ciclo 
integral da agua.

A equipa diretiva da Espina & Delfín, S.L. é formada por quatro pessoas especializadas em cada área 
concreta de negócio, e coordenados pelo Diretor-geral.

DIREÇÃO



ÁREA INTERNACIONAL

Administrador Delegado
Fernando Vieites

- Engenheiro Industrial
- Experiência de 25 anos em empresas 
de construção e gestão do ciclo integral 
da águadel agua.

Administrador Delegado
Francisco Esteves

- Engenheiro Eletrotécnico
- Professor convidado na Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro
- Experiência de 15 anos em empresas de 
construção e gestão do ciclo integral da água.

Representante
José Mª Negreira

- Engenheiro Técnico de Topografia
- Técnico Superior em desenvolvimento de 
Projetos Urbanísticos e Operações Topográ-
ficas
- Experiência de 13 anos em empresas de 
construção e gestão do ciclo integral da água. 

Representante
Jorge Freitas

- Licenciatura em Gestão de Empresas
- Experiência de 15 anos como Diretor 
em empresas do ramo da Engenharia 
Hidráulica.

COLÔMBIA ANGOLAPORTUGAL E PAÍSES LUSÓFONOS

A forte expansão em que a empresa está envolvida, originou a implantação de uma unidade de negócio na 
América Latina, dirigida pelo Diretor-geral para a Colômbia, Fernando Vieites, outra em Angola, dirigida na 
Área Administrativa por Jorge Freitas e na Área técnica por José Mª Negreira, que se juntam à já existente 
em Portugal, para a relação com os países lusófonos, dirigida por Francisco Esteves.

DIREÇÃO



ATIVIDADES



SERVIÇOS INTEGRAIS ÀS POPULAÇÕES
Levamos mais de 20 anos assegurando a correta gestão do ciclo integral da água em municípios, 
tornando compatível o abastecimento de água, com as condições ótimas de qualidade para o 
uso diário, com um profundo respeito pela natureza. 

O ciclo integral da água envolve diversas etapas, iniciando-se com a captação da água bruta, a 
sua transformação em água potável numa ETA (Estação de Tratamento de Água), manutenção e 
controlo dos reservatórios de água, e gestão das redes de distribuição da água potável às po-
voações. Realiza contínuas análises de água para comprovar o estado da mesma e desta forma 
garantir a máxima qualidade na torneira do utilizador final.

Outro serviço que a empresa realiza é a avaliação sistemática das redes de abastecimento e 
saneamento. Desta forma é possível que, nos municípios onde a Espina & Delfín faz a gestão 
da água, se obtenham altas taxas de rendimento, mediante a utilização das últimas tecnologias 
disponíveis no mercado para a deteção e reparação de fugas, conseguindo minimizar as perdas.  

O ciclo fecha-se com o tratamento das águas residuais, quando chegam a uma ETAR (Estação de 
Tratamento de Águas Residuais), já que mediante o seu tratamento podemos devolver ao meio 
natural ou reutilizá-la para a irrigação com o mínimo de impacto ambiental, contribuindo para 
um desenvolvimento sustentável, de gestão integral.

SERVIÇOS



Imagem 1. Ciclo integral da água



5.709

29.875

5.985

4.102

4.430

7.462

9.575

13.946

4.834

3.299

5.392

MUNICÍPIO PAÍS SERVIÇO
HABITANTES
(totais)

Abegondo

Ames

Allariz

Baña (A)

Boqueixón

Brión

Burela

Cambados

Carnota

Cartelle

Cerceda

Integral

Abastecimento

Saneamento

Abastecimento e Saneamento

Saneamento

Abastecimento

Espanha

Atualmente desenvolvemos serviços em 47 municípios do noroeste de Espanha, atingindo um volume de 150.000 clientes/
equivalentes (mais de 550.000 habitantes abastecidos, e que em épocas estivais supera a cota de 800.000)

1.771Coirós Abastecimento

4.214Curtis

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral



2.607

13.973

5.020

21.127

1.799

2.449

7.824

2.922

5.760

730

9.565

7.077

12.948

3.229

8.924

Frades

Gondomar

Illa de Arousa (A)

Lalín

Leiro

Lourenzá

Melide

Mesía

Miño

Mondariz-Balneario

Muros

Negreira

Ordes

Oza dos Ríos

Padrón

Abastecimento 

Abastecimento

Abastecimento 

Integral

Integral

Integral

Abastecimento

Abastecimento

Integral

Integral

Abastecimento

Integral

Integral

Abastecimento

Integral

3.743Palas de Rei Integral

6.134

5.107

Ponteceso

Ribadumia

Integral

Saneamento

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

4.579San Cibrao das Viñas IntegralEspanha



17.586

13.590

1.652

1.343

4.082

3.472

14.633

6.325

37.903

15.202

10.614

1.273

86.318

TOTAL: 441.960

Sanxenxo

Sarria

Taboadela

Toques

Touro

Trazo

Verín

Vila de Cruces

Vilagarcía de Arousa

Vilalba

Vilanova de Arousa

Vilarmaior

Municipios Margen dcha. 
de la Ría de Arousa: 
Padrón, Valga, Dodro, Rianxo, 
Boiro, Puebla y Ribeira

Integral

Integral

Abastecimento

Abastecimento

Abastecimento

Abastecimento e Saneamento

Abastecimento e Saneamento

Integral

Integral

Integral

Abastecimento

Abastecimento

Abastecimento em alta

Tabela 1. Lista completa de Municípios onde a Espina & Delfín gere sistemas municipais de água

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha



ETAR

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS
No campo das águas residuais urbanas, a Espina & Delfín proporciona soluções com um custo de instalação mínimo, otimizan-
do-as para a sua posterior operação e manutenção, dentro da ampla e diversa problemática que se apresenta no tratamento 
de águas residuais urbanas: Povoações com uma grande diversidade de dimensões, águas urbanas domésticas e/ou com al-
guma carga industrial, povoações com alta sazonalidade, Pouco espaço disponível para a implantação das Instalações ou com 
alta problemática de impacto visual e/ou ambiental, assim como diversos níveis de descarga.

O resultado é a execução de mais de 60 Estações de Tratamento de águas residuais urbanas, com uma capacidade total de 
600.000 habitantes equivalentes



ETAR

PAÍS CLIENTE
POPULAÇÃO 
EQUIVALENTE

PROJETOS DE ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE ÁGUAS RE-
SIDUAIS (ETAR)

ETAR A Cañiza

ETAR Cerceda

ETAR Negreira

ETAR Sanxenxo (Ampliaciones y mejoras)
ETAR Vilagarcía de Arousa
ETAR Carballo

ETAR Moaña

ETAR Peniçes
ETAR Cangas

ETAR Meaño
ETAR Sto. Emilião

ETAR Agualonga

ETAR As Pontes
ETAR Carnota

ETAR Bueu
ETAR Polígono Industrial de Teixeiro

Espanha Junta da Galiza

CMZOV

Portugal Aguas do Ave

Portugal Aguas do Ave

Portugal Aguas do Ave

Ayto de Curtis

4.000

23.750

10.000

57.000
55.000
36.000

35.000

34.000
30.000

30.000
25.183

23.333

20.000
20.000

17.000
16.800

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha
Espanha
Espanha

Espanha
Espanha

Espanha

Espanha

Espanha
Espanha

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza
Junta da Galiza



Tabela 2. Lista de ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) executadas mais relevantes

ETAR  O Barco de Valdeorras

ETAR  Calo e O Milladoiro

ETAR  Boiro

ETAR  Murça
ETAR  Alijo
ETAR  Caldas de Reis

ETAR  Teo

ETAR  Cachão
ETAR  Miño

ETAR  Coirós

Portugal Aguas de Tras os Montes
Portugal Aguas de Tras os Montes

Portugal Aguas de Tras os Montes

15.000

14.000

14.000

14.000
14.000
13.500

10.000

10.000
9.000

8.500

ETAR  Aríns 16.000Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha



Imagem 4. ETAR de As Pontes Imagem 5. ETAR de Caldas de Reis

Imagem 2. ETAR de Carnota Imagem 3. ETAR de A Cañiza



TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS 
Desde o ano de 1991, data em que participamos na construção de uma Estação de Tratamento 
de águas residuais Industriais, em Outeiro de Rei (Lugo), para a empresa láctea Leche Pascual 
(atualmente terceira marca de consumo de produtos lácteos em Espanha), fomos ampliando a 
nossa oferta de serviços a empresas de diversos âmbitos, fornecendo soluções de tratamento 
dos seus efluentes. Entre os nossos clientes encontram-se importantes empresas da indústria 
láctea, de carnes, metal, conservas, farinhas e produtos derivados…

ETARI



ETARI
POPULAÇÃO 
EQUIVALENTETIPO DE INDÚSTRIA

PROJETOS DE ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE EFLUENTES 
INDUSTRIAIS
ETARI Leche Pascual

ETARI  Ártabra, S.A.

ETARI  Fandicosta

ETARI  Isidro de la Cal

ETARI  Conservas Castiñeiras

ETARI  Conservas Don Atún, S.L.

ETARI  Calizas Marinas

ETARI  Mar de Couso

ETARI  Conservas Peña

ETARI  Matadero de Frilea

ETARI Galfor

ETARI  Laboratorio Interprofesional Galego do Leite (LIGAL)

ETARI  Gesuga

Lacticínios

Fábrica de farinhas, peixe e carne

Frigorificos e congelados

Frigorificos e congelados

Conserveira

Conserveira

Tratamento de subprodutos de aquacultura

Conserveira

Conserveira

Carnes

Metalúrgica

Lacticínios

Tratamento de subprodutos de carne

100.000

80.000

30.000

23.000

22.000

6.500

3.000

3.750

3.000

2.500

2.100

1.500

1.500



Tabela 3. Lista de ETARI (Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais)

ETARI  Alablanca

ETARI   Costas y Miñán

ETARI   Lavadero J. Estévez-Cabalar

ETARI  Frigoríficos de Camariñas

Frigorificos e congelados

Conserveira

Lavagem de Cisternas

Conserveira

170

100

100

100

ETARI   Matadero de Soneira

ETARI   Lixiviados de planta de planta de transferencia

ETARI  Conjusa

Carnes

Lixiviados de estação de de transferência de resíduos 

Frigorificos e congelados

1.000

650

300



POTABILIZAÇÃO
Desde as suas origens, a Espina & Delfín vem desenvolvendo múltiplas e variadas soluções capazes 
de dar resposta às distintas problemáticas que se apresentam às águas destinadas a consumo hu-
mano.

Neste contexto, construiu um total de mais de 30 Estações de tratamento de água potável.

POTABILIZAÇÃO



ORGANISMO
CAUDAL 
(Lit/seg)PAÍS

PROJETOS DE ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE ÁGUAS 
(ETA)

ETA  Rabagão

ETA Casal-Padrón (Margen Derecha Ría de Arousa)

ETA  O Salnés-Ampliación Potabilizadora

ETA  Cavada

ETA Ázere

ETA  Andorinhas

ETA  Vila Châ

ETA  Ribadeo

ETA  Malpica

ETA  Gondomar

ETA   Miño

ETA  Oroso

ETA   Carballedo

ETA  Allariz

ETA  Monterroso

Aguas do Ave

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Aguas do Minho e Lima

Aguas do Minho e Lima

Aguas do Ave

Aguas de Tras Os Montes

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

FADESA

Deputação  A Coruña

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Portugal

Espanha

Espanha

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

450,00

450,00

160,00

125,00

75,00

75,00

63,89

40,00

40,00

30,00

30,00

30,00

30,00

25,00

25,00

POPULAÇÃO 
EQUIVALENTE

155.520

155.520

55.296

43.200

25.920

25.920

22.080

13.824

13.824

10.368

10.368

10.368

10.368

8.640

8.640



Tabela 4. Lista de ETA (Estação de Tratamento de Águas)

ETA Muxía

ETA Cubillos del Sil

ETA Mondariz-Balneario

ETA Monterroso

ETA O Páramo

ETA Paiosaco

ETA Puebla de Trives

ETA Vilasantar

ETA Borneiro (Cabana de Bergantiños)

ETA  Portomarín

ETA O Valadouro

ETA Rigueira (Xove)

Junta da Galiza

Ajuntamento Cubillos

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Deputação  A Coruña

Junta da Galiza

Ajuntamento de O Valadouro

Junta da Galiza

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

Espanha

20,00

15,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

2,22

6.912

5.184

5.184

5.184

5.184

3.456

3.456

3.456

3.456

3.456

1.728

768



Imagem 8. Otimizaçao do sistema de produção de água de Cabinda em Fortaleza

Imagem 6. ETA de Casal-Padrón Imagem 7. ETA de Rabagão



REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO
Somos especialistas, tanto na construção como na reparação de redes de Abastecimento de 
água e de Saneamento.  Com muitos anos de experiência no segmento de tubagens em FFD 
(Ferro Fundido Dúctil), projetamos, fabricamos e comercializamos todo o tipo de peças especiais.

REDES



ORGANISMO
PROJETOS DE REDES DE ABASTECIMENTO 
E SANEAMENTO

Saneamento da zona Oeste Ajuntamento de Bueu

Abastecimento Ajuntamento de Xove-Lugo

Rede de Colecores em Perbes, Castro e Leiro e Rede de Captação de Pluviais no 
Miño - A Coruña

Ampliação da rede de Saneamento na Paroquia de Valladares. Vigo (Pontevedra)

Modificado nº 1 de Colector margem direita do rio Valiñas-2ª Fase-Culleredo (A 
Coruña)

Nova Condução desde o depósito de Quistiláns até o Depósito de Aldea Nova-
Ames (A Coruña)

Ampliação da rede de Abastecimento de Agua. Ajuntamento de Cesuras.3ª Fase 
(A Coruña)

Projeto Modificado nº1 de “Melhoria no Abastecimento da Bacia Galicia-Costa. 
Ampliação de Abastecimento no Ajuntamento de Neda (A Coruña)

Ampliação da Estação de Bombagem de Águas Residuais de Bastiagueiro. Oleiros 
(A Coruña)

Saneamento dos Núcleos Rurais de Caeiro e A Corga. Cuntis-Pontevedra

Saneamento em Cedreiras, Cancelo e Sofán. Carnota (A Coruña)

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

Junta da Galiza

VALOR

1.410.015,96

674.934,23

1.471.159,95

2.454.587,99

465.693

237.109,4

373.107,17

302.632,18

157.999,99

219.339,12

208.000,01



Tabela 5. Lista de Redes executadas mais relevantes

Ampliação da Rede de Consorcio de Águas de Astúrias para dar serviço ao Conce-
lho de Villaviciosa. Tramo Lamasanti-La Pendiz

Reposição da arteria Avilés-Veriña-Gijón entre Veriña e La Fontanina (Fase I)

Reposição da artéria Avilés-Veriña-Gijón entre Veriña e La Fontanina (Fase II)

Renovação da Caixa de Derivação de Plata (Castrillón)

Reabilitação e melhoria das piscinas municipais de A Peneda

Urbanização do Espaço Público da rua de Olvido e envolvente

Rede Principal de Abastecimento de Agua. Tramo ETAP-Bamio

Consorcio de Aguas de Asturias

Consorcio de Aguas de Asturias

Consorcio de Aguas de Asturias

Consorcio de Aguas de Asturias

Ajuntamento de Monterroso (Lugo)

Ajuntamento de Santiago de Compostela (A Coruña)

Ajuntamento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

2.021.542,2

1.120.225,23

1.251.776,71

223.212,57

229.000

1.000.000

391.000



OUTRAS OBRAS RELEVANTES
Para além de sermos especialistas em obras de carácter hidráulico, os nossos meios humanos, materiais e técnicos possibi-
litam que possamos enfrentar com êxito qualquer outro tipo de infraestrutura de Construção Civil (Centros Socioculturais, 
Arranjos urbanísticos…)

Imagem 9. Urbanização do porto de Camariñas Imagem 10. Centro Sociocultural de usos múltiplos em O Viso (Carnota)

OUTRAS OBRAS



CONTRATAÇÃO INTERNACIONAL

A aposta internacional tem frutificado de forma muito positiva, prova de isso são os contratos 
conseguidos atá à data. Seguidamente enumeramos as adjudicações mais importantes em Por-
tugal, Angola e Colômbia.

Imagem 11. Mapa Contratações Internacionais Grupo Espina & Delfín, S.L.

OUTRAS OBRAS



PROJETOS CLIENTE VALOR

Subsistema de Abastecimento de Água de S. Jorge – Travessias em Pontes

Construção da ETAR do Cachão e Emissários

Empreitada do Subsistema de Saneamento de Lanheses / Geraz do Lima – 2.ª Fase

“Empreitada de Execução dos Sistemas Interceptores de alguns SAR do AT e do DN”

Emissários e Estação de Tratamento de Águas Residuais de Ançã

Remodelação e Ampliação da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Sangalhos

Empreitada de Concepção-Construção da ETAR do Entroncamento – obra 200B

Execução da ETAR de Cinfães

Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Vidigueira/Vila de Frades

Concepção/Constrção da melhoría no processo de tratamento ETA do Roxo

Empreitada de Conceção/Construção de Remodelação da ETAR de Amareleja

Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Gràndola

Construção da nova ETAR da Vila (Gôje)

ETAR intermunicipal de São Pedro do Sul e Vouzela

Aumento de capacidade dos grupos elevatórios de 4 Estaç4oes Elevatórias no Intercetor Sul

Águas do Noroeste, SA

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro S.A.

Águas do Noroeste

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro S.A.

INOVA, EEM

Município de Anadia

Águas do Centro

SIMDOURO

Águas Públicas do Alentejo

Águas Públicas do Alentejo

Águas Públicas do Alentejo

Águas Públicas do Alentejo

Municipio de Penalva do Castelo

Municipio de Sãn Pedro do Sul

Águas do Centro Litoral, S.A.

1.639.152,75 €

3.706.292 €

3.167.238,14 €

3.645.228,71 €

1.978.635,37 €

2.581.971,64 €

3.300.000,11 €

636.174,91 €

1.574.168,37 €

1.120.713,19 €

371.567,8 €

2.185.923,24 €

1.817.137,44 €

3.808.905,67 €

294.000 €

CONTRATAÇÃO INTERNACIONAL. PORTUGAL



CONTRATAÇÃO INTERNACIONAL. ANGOLA

PROJETOS ORGANISMO
VALOR 
(US $)

Lacqua Lda.

 Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
 Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
 Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
 Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
EDEN

Direcção Nacional de Águas do 
Ministério da Energia e Águas
Direcção Nacional de Águas do 
Ministério da Energia e Águas
Direcção Nacional de Águas do 
Ministério da Energia e Águas

600.000 $

2.385.216 $

700.000 $

400.000 $

700.000 $

300.000 $

2.743.392,31 $

4.137.934,17 $

10.307.697,26 $

Elaboraçao de estudios e projectos executivos de abastecimiento de agua e Sanea-
miento de águas residuais ás cidades de cabinda e de Lándana (Cacongo).
Ampliação e optimização do sistema de produção de água de cabinda em Fortaleza

Ampliação e optimização das eta’s 1 e 2, segunda fase. municipio de Cabinda

Fornecimento de materiais para os sistemas de água do Municipio de Cabinda

Fornecimento de materiais para os sistemas de água de Necuto - Sede Comunal

Fornecimento de materiais e equipamentos para pequenos sistemas de água de Necuto

Obras do reforço do Sistema de Abastecimento de Água de BangaObras do reforço do 
Sistema de Abastecimento de Água de Banga

Obras de reforço do Sistema de Abastecimento de Água à Localidade de Belize em 
Cabinda

Obras de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água a Chibodo (Simendele) Obras 
de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água a Chibodo (Simendele)



Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas

Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Governo Provincial de Benguela
-Direcção provincial de energia e águas
Governo Provincial de Benguela
-Direcção provincial de energia e águas
Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Governo Provinical de Cabinda - Secre-
taria Provincial de Energia e Águas
Ministerio da Energia e Águas

Ministerio da Energia e Águas

Ministerio da Energia e Águas

666.666,67 $

541.000 $

1.950.000 $

1.709.756,68 $

1.815.340,89 $

1.134.395,1 $

360.000 $

309.720 $

5.910.984 $

10.279.409 $

16.870.934 $

Ampliação optimizada dos Sistemas de Produção de Água de Cabinda em Fortaleza - 
Ampliação até o AeroportoAmpliação optimizada dos Sistemas de Produção de Água 
de Cabinda em Fortaleza - Ampliação até o Aeroporto

Ampliação optimizada dos Sistemas de Produção de Água de Cabinda em Fortaleza - 
Ampliação da Rede Até o Aeroporto - 2ª Fase

Lançamento da Conduta de Ferro Fundido de 700mm da ETA 2 até o Tchizo

Requalificação da Captação da ETA1 e ETA2 e trabalhos complementares no quadro do 
programa de abertura de furos em várias localidades

Conceção/Construção do Sistema de Abastecimento de Água à Localidade de Tchissingui

Conceção/Construção do Sistema de Abastecimento de Água à Localidade de Ngoyo

Recuperação dos Sistemas de Água de Caio e Malembo na Província de Cabinda

Acometidas em Fortaleza

Obras de reforço do sistema de abastecimiento de água á localidade de LUCALA

Obras de reforço do sistema de abastecimiento de água á localidade de BUNGO

Obras de reforço do sistema de abastecimiento de água á localidade de CAFUNFO



CONTRATAÇÃO INTERNACIONAL. COLÔMBIA

DESIGNAÇÃO DA OBRA
ORGANISMO
LICITADOR

% ESPINA 
&DELFIN (€)

Incoder

ESP Cundinamarca

Gobernación del Quíndío

Ministerio de educacion nacional

Gobernación del Quíndío

FIndeter

FIndeter

FIndeter

Aguas y aguas de Pereira SA ESP

Aguas y aguas de Pereira SA ESP

FIndeter

1.998.779 €

696.343 €

1.308.297 €

2.449.637 €

1.354.049 €

1.355.250 €

1.971.138 €

2.219.012 €

8.659.050 €

4.970.526 €

3.385.009 €

Reabilitação do distrito de adecuação de terras de Tucurinca Magdalena

Construção da estação elevatória de novilleros e obras complementares no município 
de Mosquera (Cundinamarca)

Recuperação e manutenção das vias terciárias dos municípios de Armenia, Buenavista, Calarca, 
Circasía, Córdoba, Génova e Quimbaya no departamento de Quindío

Contratação pelo sistema de preços unitários fixos sem fórmula de reajuste no melhoramento da 
infraestrutura física das sedes educativas oficiais em diferentes departamentos do país (Bolivar)”

Recuperação e manutenção das vias terciárias dos municípios de Calarca, Circasía, Córdoba, 
Montenegro, Pijao e Quimbaya no departamento de Quindío

Construção da rede de drenagem na rua 20 entre carreiras 19 e 30 do município de pasto (Nariño)”

Construção de obras de otimização de redes de drenagem da primeira etapa do siste-
ma estratégico de transporte público do município de Popayan (Cauca)

Obras prioritárias do sistema de adução  Fase I. municipio de Espinal Tolima

Otimização e  ampliação do sistema de adução do município de Noquí t dos sistemas de 
adução e drenagem do município de Tado (Choco)

Otimização e  ampliação do sistema de adução do município de Atrato e dos sistemas de 
adução e drenagem do município de Bahía Solano 

Obras para a otimização da adução da cabeceira municipal de María La Baja

TOTAL: 24.319.733 €



MEIOS



MEIOS HUMANOS

Tabela / Gráfico 6. Meios humanos



MEIOS HUMANOS
O sucesso das empresas depende principalmente dos seus recursos humanos, pela sua experiência e conhecimento partilha-
do em cada projeto. A Espina & Delfin, S.L. conta com uma equipa de recursos humanos de mais de 300 pessoas com ampla 
experiência no sector comprometidas com mesma filosofia: compromisso com o trabalho.

Na comunhão deste compromisso, os seus recursos humanos desenvolvem o seu trabalho com empenho em cada fase da con-
ceção do projeto, na construção de todas as instalações e na gestão dos serviços de água. 

A Espina & Delfín caracteriza-se por fazer uma aposta na estabilidade do emprego, na Formação contínua específica e na per-
manência do pessoal, propiciando um ambiente laboral ótimo, em que prima o espírito de empresa, a dedicação e a aprendi-
zagem, de tal maneira que refletimos todo este Know-how a cada um dos nossos clientes.

A formação contínua tem como objetivos importantes a tecnologia e a segurança e saúde no trabalho contanto esta empresa 
com cerca de 20 técnicos qualificados nesta matéria.



INSTALAÇÕES E SEDE
A sede da ESPINA & DELFÍN, S.L. está localizada no Polígono Industrial del Tambre, em Santiago de Compostela. Numas insta-
lações de 9.500 m2 assenta a base da nossa estrutura humana e técnica.

Para além dos departamentos de Engenharia, Laboratórios e Oficinas, é neste local que se encontra o nosso parque de máqui-
nas e viaturas, formado na sua maior parte por veículos de recente aquisição e de avançada tecnologia.

Merecem menção de destaque as nossas oficinas Eletromecânicas e de Tubagens e acessórios. Em primeiro lugar porque são 
um exemplo de vanguarda tecnológica no sector, mas fundamentalmente, porque ao dotar a nossa empresa de total autono-
mia de produção, garantem uma resposta rápida, eficaz e económica em situações de emergência.

Também ocupam um lugar preponderante no esquema de funcionamento da ESPINA & DELFÍN, S.L., os nossos próprios labo-
ratórios. Graças a eles, podemos realizar um controlo permanente e assegurar a qualidade sanitária das águas fornecidas nos 
nossos Sistemas de Abastecimento, bem como efetuar o acompanhamento das descargas de águas residuais tratadas.

MATERIAL RESOURCES



Tabela / Gráfico 7. Equipamentos
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EQUIPAMENTOS
Com um extenso parque de máquinas, na sua maior parte de 
aquisição recente, a nossa empresa possui a logística neces-
sária para fazer frente a qualquer tipo de obra pública. Na ta-
bela seguinte, apresenta-se uma pequena resenha de alguns 
elementos que a compõem. 



Imagem 12. Laboratório Imagem 13. Oficina



Imagem 16. Robot de inspeção de coletores

Imagem 14. Equipamentos móveis de limpeza de coletores

Imagem 15. Localizador de fugas em redes de água potável



DADOS 
ECONÓMICOS



EVOLUÇÃO

Tabela / Gráfico 8. Evolução do volume de faturação MM €



DADOS ECONÓMICOS GRUPO ESPINA&DELFÍN, S.L.
O processo de crescimento sustentado que as empresas do Grupo Espina & Delfín vêm regis-
tando de forma continuada, viu-se ligeiramente afetado nos últimos anos, devido às alterações 
na economia.

Não obstante, o valor da faturação do Grupo Espina & Delfín, S.L. ultrapassou os 37 milhões de 
euros no ano de 2014, superando com êxito a forte contração registada no sector das Obras Pú-
blicas de Espanha, devido aos problemas estruturais que atravessa.

No gráfico seguinte, pode-se observar como o volume de faturação permaneceu mais ou menos 
constante ao longo dos últimos anos, tanto para a Espina & Delfín, como para a totalidade do 
grupo, tenso sem dúvida contribuindo para este facto, a acertada expansão internacional, que 
permitiu manter o volume de vendas.



DADOS ECONÓMICOS DA EMPRESA ESPINA&DELFÍN, S.L.
Como resultado do desempenho da gestão dos seus projetos a Espina & Delfin, S.L. mantem 
uma evolução económica positiva e sustentável garantindo a sua solvência económica.

Como resultado do seu crescimento, a Espina & Delfin, S.L. investe os seus resultados em for-
mação, investigação, recursos humanos e tecnologia colocando-se no mercado numa situação 
privilegiada e competitiva.



RSC



RESPONSABILIDADE SOCIAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL
En Espina & Delfín S.L. entendemos a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) como mais uma atividade dentro do nosso 
projeto empresarial. Para nós, é uma contribuição muito ativa, focada na melhoria da qualidade de vida da sociedade, quer seja 
de forma económica, ambiental ou na defesa dos direitos humanos. É algo voluntário que se encontra na genética da empresa.

Direcionamos esta energia para três pilares fundamentais:

1. Equipa
Gerir os recursos humanos da empresa de forma responsável, promovendo a igualdade entre as pessoas, oferecendo as 
mesmas oportunidades a todos, sem qualquer descriminação, gerando assim um bom ambiente de trabalho, formando pro-
fissionalmente a nossa equipa e desenvolvendo, de forma contínua, programas de prevenção de riscos laborais. Isto contribui 
para a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal dos colaboradores da empresa.

2. Clientes
Os nossos serviços assentam nos princípios da qualidade, destacando-se por serem honestos, transparentes e de confiança. Tudo 
isto foi conseguido devido a uma gestão, o mais correta possível, dos fornecedores. Esta gestão baseia-se na seleção dos forne-
cedores que se regem pela nossa filosofia empresarial, compromissos e políticas corporativas. Estamos interessados fundamen-



talmente na gestão baseada na minimização dos impactos 
negativos na sociedade e no ambiente, promovendo os efeitos 
positivos. Possuímos elevados e sólidos padrões éticos (boa 
gestão, medidas de anticorrupção e transparência) nas re-
lações, quer com outros agentes, quer nas operações do dia a 
dia. Assumimos a responsabilidade sobre produtos com defei-
to, desenvolvemos programas de reciclagem e usamos ener-
gias limpas e renováveis.

3. Sociedade
O nosso compromisso com a sociedade passa por ter um 
papel ativo na promoção do desporto básico, dado que en-
tendemos que este é um dos pilares que contribuem para o 
desenvolvimento pessoal, tanto a nível de educação como 
no desenvolvimento psicológico. Fomentamos projetos de 
investigação, humanitários e sociais que podem contribuir 
para a melhoria do futuro da nossa sociedade.
 
• DESPORTO
– Espina & Delfín S.L. integra o Patronato da Fundación Hera-
cles o que trabalha na potencialização da prática de basque-
tebol na Galiza, nas categorias base do Río Natura Monbús 
Obradoiro, equipa integrada na Liga Endesa. Trata-se de um 
projeto recente, a curto prazo mas com projeção a longo 

prazo. Os pilares base são de caráter social, conferindo uma 
educação desportiva completa, quer a nível físico, quer a nível 
psicológico.
 
– Colaboração com o desporto base nas localidades em que a 
Espina Y Delfin está estabelecida.
 
• DOAÇÕES PARA PROJETOS HUMANITÁRIOS E INVESTIGAÇÃO
(Unicef, Biopsia Líquida, Cruz Vermelha, Associaçâo Contra 
ao Cancro)
 
• VISITAS DIDÁTICAS ÀS NOSSAS INSTALAÇÕES
Temos à disposição das organizações educativas, como IES, 
colégios ou outro tipo de associações, um protocolo para 
efetuar visitas guiadas às instalações que gerimos, para con-
hecer “in sito” os processos de tratamento nelas implemen-
tados.
 
• PRESENCIA ACTIVA EM ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS
Fomentem o desenvolvimento da nossa comunidade e de-
fendam os interesses gerais do tecido empresarial galego. 
(CLUBE FINANCEIRO DE SANTIAGO, CÂMARA DE COMÉRCIO, 
APPPECO)



I + D + i



Com o objetivo de aumentar a eficácia e a competitividade 
nas distintas áreas da empresa, nos últimos anos incremen-
tamos os recursos destinados a I+D+i, bem como a colabo-
ração com entidades externas de investigação.

A empresa Espina y Delfín S.L., entende que a investigação 
é uma ferramenta imprescindível para alcançar o desenvol-
vimento sustentável e viável da gestão da água potável, do 
saneamento e do tratamento de águas residuais, pelo que na 
atualidade está envolvida em projetos de vanguarda de âm-
bito internacional. Exemplo disso são os projetos:

• “Conception of the Sewage Treatment Plant of the XXI 
Century. Development, implementation and evaluation of 
technologies for the treatment and resources recovery from 
wastewaters” (NOVEDAR-CONSOLIDER). Coordenado pelo 
grupo de Engenharia Ambiental e Bioprocessos da Universi-
dade de Santiago de Compostela, no qual a Espina & Delfín, 
S.L. participou como Entidade Parceira.

• “Standard method and online tool for assessing and impro-
ving the energy efficiency of wastewater treatment plants” 
(ENERWATER)” (H2020-EE-2014-3, projeto Europeu). A Espi-
na y Delfín S.L. integra o consórcio em conjunto com 9 enti-
dades de investigação nacionais e internacionais. O objetivo 
é estabelecer metodologias que permitem otimizar as ope-
rações de exploração no que respeita à eficiência energética, 
sendo que esta temática se enquadra dentro de um dos 5 
objetivos definidos pela União Europeia para o ano de 2020 
(Clima/Energia).

A principal linha de investigação dos projetos, desenvolvidos 
pelo departamento de I+D+i, versa sobre as distintas possibi-
lidades de tratamento de águas residuais industriais.

I+D+i



I+D+i
LISTA DE PRINCIPAIS PROJETOS DE I+D+i

ENTIDADES 
PARTICIPANTES

INVESTIGADORES
(Nº)PERÍODO

Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

5

5

5

4

4

4

4

2000-2000

2002-2002

2003-2003

2003-2005

2004-2005

2005-2008

2005-2008

Estação de tratamento piloto de águas residuais para a indústria 
conserveira

Avaliação de tratamentos avançados pela digestão anaeróbia de la-
mas de ETAR

Estação de tratamento piloto de um siste4ma de flotação por ar dis-
solvido para tratamento de efluentes da indústria conserveira

Desenvolvimento de bioreactores de membrana para o tratamento e 
reutilização de águas residuais

Avaliação de um sistema de flotação por ar dissolvido com correntes 
de água de muito alta carga e muito baixa carga

Estudo e otimização de nvas tecnologias de bioreactores de mem-
brana e reutilização de águas residuais tratadas

Processos anaeróbios de duas etapas para o tratamento de lamas 
primárias de ETAR industrial com alto conteúdo de gorduras



Espina&Delfín, 3R Ingeniería Ambiental e 
Universidade de Santiago de Compostela 
(USC)
Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

Espina&Delfín, 3R Ingeniería Ambiental e 
Universidade de Santiago de Compostela 
(USC)

Espina&Delfín, 3R Ingeniería Ambiental e 
Universidade de Santiago de Compostela 
(USC)
Espina&Delfín e Universidade de 
Santiago de Compostela (USC)

Espina&Delfín, Tres Mares, Kemegal 
Químicos S.L., Teais S.A., CETIM (Colabo-
rador externo, gestor científico-técnico)

Espina&Delfín, S.L. (España), Universidad 
de Santiago de Compostela (USC)(Espa-
ña), Wellness Smart Cities (España), AE-
NOR (España), Cranfield University (Reino 
Unido), Universidad de Verona (Italia), 
Cologne University of Applied Sciences 
(Alemania), ETRA Spa (Italia), Aggerver-
band (Alemania)

7

9

9

9

11

5

5

2006-2007

2006-2009

2008-2010

2008-2010

2010-2012

2015-2017

2015-2018

Desenvolvimento de um processo de tratamento de água residual 
com recuperação de fósforo para  o sector de transformação de pro-
dutos congelados do mar

Desenvolvimento de bioreactores aerobios de biomassa granular 
para o tratamento de águas residuais

Investigação sobre processos de cristalização de estruvita, recupe-
ração de fósforo procedentes de efluentes residuais complexos para 
fertilizantes

Processos de biofiltração para eliminação de odores de efluentes 
gasosos gerados pelas ETAR do sector alimentar

Tratamento terciário de águas residuais urbanas mediante electróli-
se de água do mar

SHIAC: Desenvolvimento de tecnologias de higienização para a re-
dução de riscos biológicos e aquacultura

ENERWATER: Standard method and online tool for assessing and im-
proving the energy efficiency of waste water treatment plants

Tabela 9. Lista de Projetos de I+D+i



Doutorada em Engenheira Química
Priscila Artiga

- Engenheira Técnica Industrial – Química 
Industrial (USC)
- Investigadora responsável de projetos 
relacionados com tratamentos de águas 
residuais (urbanas e industriais), lamas e 
resíduos.

Engenheiro Civil
Gaspar García-Toriello

- Investigador Principal de Projetos (IPP)
- Diretor dos projetos de investigação 
desenvolvidos pela empresa Investigador

Engenheiro Técnico Industrial
 Antonio González

- Coordenador Técnico dos Projetos 
de investigação desenvolvidos pela 
empresa

INVESTIGADORES

INVESTIGADORES



SISTEMA DE 
GESTÃO 
INTEGRADA



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI) 
As diversas empresas que integram o Grupo Espina & Delfín contam com um Sistema de gestão 
integrado, que agrupa a Qualidade, Ambiente e Segurança. Este sistema de gestão encontra-se 
certificado segundo os padrões das normas internacionais: ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Existe coerência entre todos os sistemas de gestão das distintas sociedades e países, tendo sido 
estabelecidas linhas básicas comuns para o Grupo.

QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA



PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS
A nossa filosofia em termos de prevenção é de transmitir a 
todos os colaboradores que se trata de um conceito inerente 
ao trabalho de cada um. Todos os colaboradores são corres-
ponsáveis pela sua segurança e das pessoas que dependem 
deles. Esta cultura, orientada para a aplicação efetiva de 
todas as medidas de prevenção estabelecidas, permite al-
cançar índices muito baixos de sinistralidade.

A colaboração com os Subempreiteiros que trabalham nas 
nossas instalações/obras é outro dos pilares sobre os quais 
assenta a política preventiva das nossas empresas. O Grupo 
leva a efeito um ambicioso plano de auditorias e formação 
dos Subempreiteiros, com o intuito de garantir os padrões 
de qualidade estabelecidos pela sociedade e focado direta-
mente em minimizar os riscos nos nossos centros de trabalho.

QUALIDADE
A Excelência é um dos nossos objetivos, por isso esforçamo-
nos dia-a-dia por melhorar e responder às exigências do 
meio onde se insere. Temos como propósito a procura contí-
nua da inovação, da segurança e da tecnologia mais eficien-
te, e ainda colocar á disposição dos nossos clientes, uma 
equipa de profissionais altamente qualificados para resolver 
as suas dúvidas mais frequentes.

MEIO AMBIENTE
A conservação e o respeito pelo meio ambiente estão pre-
sentes em todas as tomadas de decisão do negócio. De 
modo a sermos consequentes com a nossa política de em-
presa comprometida com a preservação do meio ambiente, 
apostamos em certificar os nossos processos por completo.



PESSOAL QUE GARANTE O SGI

Coordenador HST, Qualida-
de e Ambiente

D. Antonio González
- Engenheiro Técnico Industrial
- Mestrado em Gestão Ambiental em 
empresas se construção (USC)
- Técnico Superior de HST

Coordenador HST, Qualida-
de e Ambiente

D. M. Alejandro Castro Agra
- Licenciado em Economia
- Auditor, de sistemas de gestão de 
Qualidade, certificado pelo IRCA (Re-
gisto internacional)
- Mestrado em HST, Qualidade e Am-
biente
- Mestrado em Auditoria empresarial 
para economistas (ICAC)

Engenheiro Técnico Agrícola
D. Enrique Lamelo

- Técnico Superior de HST

PESSOAL QUE GARANTE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
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