


+ 30
Years of Activity

Anos de Atividade

+ 3000
Completed Projects

Projectos Concluídos

+ 700K
Tons Transformed

Toneladas Transformada

+ 17
Countries

Países

Com mais de 30 anos de actividade ao redor de todo o
mundo, temos o conhecimento necessário e experiência
para enfrentar os desafios da construção metálica de media
e grande envergadura.

With more than 30 years of activity worldwide, we have the
knowledge and experience to successfully face the
challenges of medium and large-scale metal construction.



We are a company specialized in the field of heavy metalworking, energy, environment and metal sculpture,

We are a company specialized in heavy metalworking, energy, environment
and metal sculpture, with a strong know-how recognized by domestic and
foreign markets.
We have great experience in designing, manufacturing, assembling equipment
and providing services.

Somos uma empresa especializada no ramo da metalomecânica pesada,
energia, ambiente e escultura metálica, com elevado know-how reconhecido
pelo mercado interno e externo.
Possuímos grande experiência no projeto, fabrico, montagem de
equipamentos e prestação de serviços.

Pontes

Energia & Ambiente

Químico/Petroquímico

Construção Naval

Estruturas

Construção Soldada

Esculturas

Bridges

Energy & Enviroment

Chemical & Petrochemical

Shipyard Construction

Strutures

Welded Construction

Sculptural

Fruto da nossa vasta experiência, vemos com agrado o nosso know-how e
qualidade de execução reconhecidos e apontados como fator de
competitividade e seletividade, pelos nossos clientes.

As a result of our vast experience, we are pleased to see our recognized know-
how and quality of execution, as a factor of competitiveness and selectivity, by
our clients.

SEGMENTOS DE 
ESPECIALIZAÇÃO

FIELDS 
OF EXPERTISE



Structures
Estruturas

A fabricação de estruturas e equipamentos, faz igualmente parte do nosso âmbito de
actividade. Desde edifícios de utilidade pública, como o aeroporto de Lisboa, até Centros
Comerciais e estruturas de pavilhões, somos responsáveis pela construção e montagem
completa.

The manufacture of structures and equipment is also part of our scope of activity. From public
buildings, such as the Lisbon International Airport, to shopping centers and industrial pavilion
structures, we are responsible for the construction and complete assembly.



Stairs
Escadas

Angouléme - France
Angouléme - França
2018

Construction of the access stairs to the catwalk from the railway station.
30 tons, 20m length, 5m wide, 7m high.

Construção da escadas de acesso à passagem sobres os caminhos de ferro.
30 Toneladas, 20m comprimento, 5m de largura e 7 m de altura.



Lisbon International Airport
Aeroporto Internacional de Lisboa

Lisbon - Portugal
Lisboa - Portugal
1998

Construction and assembly of metallic structures.

Fabrico e montagem de estruturas metálicas.



Lisbon International Airport
Aeroporto Internacional de Lisboa



Strutures
Estruturas

Dunkerque - France
Dunkerque - França
2018

Construction and assembly of the metallic structure.

Construção e montagem de estrutura metálica.



Strutures
Estruturas

Guadalupe
Guadalupe
2010

Construction and assembly of the
metallic structure and equipment for
Guadalupe Thermal Electrical Central.

Construção e montagem de estrutura
metálica e equipamentos para a Central
Termoelétrica de Guadalupe.



Strutures
Estruturas

La Reunion Island
Ilha da Reunião
2007

Construction and assembly of the metallic structure and equipment.

Construção e montagem de estrutura metálica e equipamentos.



Santarém Retail Park
Retail Park Santarém

Portugal
Portugal
2012

Construction and assembly of metallic structures.

Fabrico de construção das estruturas metálicas.



Lactogal Milk and Cheese Unit
Unidade de Leite e Queijo da Lactogal

Portugal
Portugal

Construction and assembly of metallic structures.

Fabrico de construção das estruturas metálicas.



Terceira Island Golf Club
Clube de Golf da Ilha Terceira

Azores - Portugal
Açores - Portugal
2010

Project, construction and assembly of the Terceira Island Golf Club building.

Projecto, construção e montagem do edifício do Club de Golf da Ilha Terceira.



Strutures
Estruturas

Parque Nascente Mall’s - Portugal
Centro Comercial Parque Nascente - Portugal

Manufacture of metallic Structures.

Construção e montagem das estruturas metálicas.

Ermesinde Railway Station - Portugal
Estação de Comboios de Ermesinde - Portugal
2000

Manufacture of metallic Structures.

Construção e montagem das estruturas metálicas.



Bridges
Pontes

We provide services of construction and assembly of metal viaducts, through the reinforcement of structures,
extensions of plates and construction of beams.
Besides the construction, we are also responsible for assembly and maintenance.

Prestamos serviços de construção e montagem de viadutos metálicos, passando pelo reforço de estruturas,
extensões de placas e construção de vigas.
Para além da construção, somos responsáveis também pela montagem e manutenção.



Santarém – Portugal
2005

Construction of all metallic structures.

Construção integral de estruturas metalizada.

Santarém Bridge
Ponte de Santarém



Lisbon – Portugal
Lisboa – Portugal
2005

Floor beam assembly, reinforcement elements assembly, board bridge extension.

Montagem da viga, montagem dos elementos de reforço, extensão da placa da ponte.

25 de Abril Bridge
Ponte 25 de Abril



25 de Abril Bridge
Ponte 25 de Abril



Chemical & Petrochemical
Químico & Petroquímico

Esta é uma indústria que envolve vários riscos, sejam ao nível da segurança de pessoas, bens e
ambientais.

Pela natureza potencialmente perigosa destes equipamentos, empregamos as normas de segurança
mais restritivas no fabrico e montagem, assegurando todas as condições de segurança e
estanquicidade.

A Mecanidraulica é responsável pelo fabrico e também pela montagem, conservação e manutenção
de reservatórios de óleo e biodiesel.

This is an industry that involves many risks, whether it is the safety of people, goods or the
environment.

For the potentially dangerous nature of these devices, we use the most stringent safety standards in
the manufacture and assembly, ensuring all the conditions of security and tightness.

Mecanidraulica is responsible for the manufacturing and also the assembly, conservation and
maintenance of oil and biodiesel reservoirs.



Petrol Reservoirs
Reservatórios de Petróleo

Colombia
Colômbia
2013

Construction and assembly of Petrol Reservoirs.

Construção e montagem de Reservatórios de Petróleo.



Petrol Reservoirs
Reservatórios de Petróleo



Petrol Reservoirs
Reservatórios de Petróleo



Iberol Reservoirs
Reservatórios da Iberol

Portugal
Portugal

Construction and assembly of biodiesel reservoirs and piping.

Construção e montagem de reservatórios e tubagens de biodiesel.



Alcoa Reservoirs
Reservatórios da Alcoa

Iceland
Islândia
2008

Construction and assembly of reservoirs.

Construção e montagem de reservatórios.



Energy & Environment
Energia & Ambiente

Há três décadas iniciamos a nossa intervenção na área do ambiente, tendo marcado forte
presença no território nacional e internacional, com a construção de equipamentos que ainda
hoje se mantêm em funcionamento, como equipamentos eletromecânicos para ETARs,
Estações de Tratamento de Águas, Chaminés e Filtro.

A nossa intervenção na área da energia surge mais tarde, mas também de forma abrangente,
passando pela energia Eólica, Mini-hídricas, Centrais Térmicas e Caldeiras de Recuperação.

Procuramos sempre otimizar soluções e inovar, fruto da experiência adquirida.

30 years ago, we started our intervention in environment field, with a strong presence
national and international, with the construction of equipment that is working nowadays such
as electromechanical equipment for WWTPs, Water Treatment Plants, Chimneys and Filters.

Our intervention in the energy field arises later, but also comprehensively, through wind and
water energy, recovery boilers and gas valves.

We always seek to optimize solutions and innovate, as a result of our experience.



Biomass Power Plant
Biomassa

Sertã - Portugal
Sertã - Portugal
2013

Manufacture and assembly of the building structure and equipment
assembly.

Construção e montagem da estrutura do edifício e montagem dos
equipamento.



Biomass Power Plant
Biomassa



Combustion System
(Powerplants)

Grelha de Combustão
(Biomassa)

La Reunion Island
Ilha da Reunião
2008

Manufactured and assembled of Combustion System - Powerplants.

Fabrico e montagem de grelha de combustão - Biomassa.



Eolic Parks
Parques Eólicos

Portugal
Portugal

Manufacture and assembly of Wind Towers.

Construção e montagem de Torres Eólicas.



Eolic Parks
Parques Eólicos



Chimney & Exhaust Duct
Chaminés e Condutores de Exaustão

Alcoa - Iceland
Alcoa - Islândia
2008

Manufacture and assembly of Chimney, exhaust pipes and filter bags at Alcoa factory.

Construção e montagem de chaminés e condutores de exaustão da fábrica Alcoa.
Fabrico e montagem de filtros de manga.



Chimney & Exhaust Duct
Chaminés e Condutores de Exaustão



Chimney & Exhaust Duct
Chaminés e Condutores de Exaustão



Waste Water Treatment Plant
Estação de Tratamento de Águas Residuais

Portugal
Portugal

Project, manufacture and assembly of WWTP in several Portuguese cities.

Projecto, construção e montagem de ETARs em várias cidade portuguesas.



Welded Construction
Construção Soldada

A construção soldada é a actividade primordial da MECANIDRAULICA.

Nesta área, realizamos vários tipos de obra, de amplo espetro de utilizações.

São várias as actividades económicas para as quais construímos peças e

equipamentos, que vão desde a elevação e movimentação de cargas, até à energia.

Da construção à montagem, executamos vários tipo de obra, tais como:

- Transformadores e autoclaves;

- Vigas para pontes rolantes;

- Estruturas para Pavilhões e Centros Comerciais;

- Fornos de grandes Dimensões;

- Estruturas para Centrais Térmicas;

- Pontes de interligação;

- Coberturas de Edifícios;

- Contentores simples ou complexos.

Welded Construction is the main activity of MECANIDRAULICA.

In this area, we do different kind of jobs.

There are many activities, to which we manufacture pieces and equipment,

that includes elevation and movement of cargos and energy.

From the construction to the assembly, we execute several works, like:

- Transformers and autoclaves to energy industry;

- Beams for cranes;

- Structures to industrials buildings and shopping centers;

- Large ovens for industry;

- Structures to thermal power plants;

- Building coverage;

- Intersection bridges;

- All types of containers .



Glass Production Machine
Máquina de Produção de Vidro

Five Stein - France
Five Stein - França
2018

Construction and Assembly of Glass Production Machine.

Construção e Montagem de Máquina de Produção de Vidro.



Electrical Power Station
(Transformers)

Centrais Eléctricas
(Transformadores)

Portugal
Portugal
2012

Welded Construction of transformers – Core and Shell.

Fabrico de construção soldada de transformadores – Core e Shell.



Special Containers
Contentores Especiais

Norway 
Noruega
2011

Construction of Special Containers for offhsore drilling platforms.

Construção de contentores especiais para Plataformas de Prospecção.



Electric Transformer
Transformador Eléctrico

Portugal
Portugal

Construction and assembly of Electric Transformer.

Construção e montagem de Transformador Elétrico.

Portugal
Portugal

Construction and assembly of a Mobile Transformer Unit.

Construção e montagem de Transformador Móvel.



Welded Constrution
Construções Soldadas

Portugal – Russia - USA
Portugal – Russia - EUA

Construction of Vacuum System - Autoclaves.

Construção de Sistemas de Vácuo – Autoclaves.

USA
EUA
2014

Welded construction of large dimensions
transformers.

Construção soldada de transformadores de
grandes dimensões.



Portugal
Portugal

Overhead Cranes’ construction.

Construção de Pontes Rolantes.

Welded Constrution
Construções Soldadas



Welded Constrution
Construções Soldadas

Brazil
Brasil
2013/2014

Traction nodes construction of the façade and metallic structure coverture, of Manaus
Stadium.

Construção dos nós de tração da fachada e da estrutura metálica do Estádio de Manaus.



Shipyard Construction
Construção Naval

A construção naval é algo muito especial para a Mecanidraulica.
Este é um trabalho que requere um alta performance em condições 
adversas.

Executámos diversos tipos de trabalhos em construção e reparação naval 
e em equipamentos de elevação e movimentação de cargas em portos 
marítimos.

Shipyard Construction it's something special for Mecanidraulica. This is a 
work that requires high quality of performance in adverse conditions.

We have made different kinds of works concerning shipbuilding and ship 
repair, as well as lifting and handling equipment in seaports.



Shipyard Construction
Construção Naval

Portugal
Portugal

Ship Repairs.

Reparação e construção naval.

Santander - Spain
Santander - Espanha

Manufacture of Handling cranes.

Construção de Gruas e pórticos para movimentação de cargas.



Shipyard Construction
Construção Naval

Spain
Espanha

Mobile Offshore Platform construction (Astano Shipyard).

Construção da Plataforma móvel de prospeção e petróleo (Estaleiros
Astano).



Sculptural
Escultório

Na diversidade de construções que a Mecanidraulica executa, podemos contar também com obras de autor em
construção metálica.

De acordo com o projecto do artista, construímos obras de arte em aço. É disso exemplo:

O Maciço de Alfena, na zona do Grande Porto, para colocação em rotunda central.

A nova Cruz do Santuário de Fátima, de autoria do escultor alemão Robert Schad. - A sua altura e peso obrigaram a
cuidados especiais na sua execução, assim como também na sua montagem, com a utilização simultânea de vários tipos
de meios de elevação, com risco acrescido.

The diversity of constructions that Mecanidraulica perform, we can also rely in author works in metallic construction.

According the artist’s project, we build piece of arts in steel, like:

The Giant column of steel in Alfena – Porto;

The new cross in Sanctuary of Our Lady of Fatima, authored by the German sculptor Robert Schad.
Its height and weight forced to special care in its producing, as well as in the assembly, with simultaneous use of several
types of lifts, with increased risk.



Fátima - Portugal
Fátima – Portugal

This cross, authored by the sculptor Robert Schad,
was built in Corten Steel.

Da autoria do escultor Robert Schad, esta Cruz Alta
foi construída em aço corten.

Sculptural
Escultório



Alfena – Portugal
Alfena – Portugal

Corten Steel made Sculpture.

Escultura feita em aço corten, localizada no Parque Industrial.

Palma’s Christ - Brazil
Cristo de Palma – Brasil

Structure made in Portugal to be assembled
in Brazil.

Construção da estrutura do Cristo em 
Portugal para ser montada no Brasil.

Sculptural
Escultório



As nossas equipas técnicas e de engenharia altamente qualificadas e a
mão de obra especializada, equipadas com tecnologia avançada e
automatizada, permite-nos abraçar exigentes projectos nas áreas da
construção metálica e produção de equipamentos.

Our highly skilled technical and engineering team and qualified
manpower, equipped with advanced and automated technology, allow
us to embrace demanding projects in the metal construction field and
equipment production.

AVIOSO (Santa Maria) – Maia – PORTUGAL
+351 22 981 1939 / 22 981 2185 / 22 981 3578
mecanidraulica@mecanidraulica.com
www.mecanidraulica.com

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE TO TURN YOUR PROJECTS REALITY

CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA PARA TORNAR OS SEUS PROJECTOS REALIDADE

http://www.mecanidraulica.com/

