TUBOS TÉCNICOS FLEXÍVEIS | SOLUÇÕES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS

A EMPRESA
Fundada em 2002, a VOUGAFLEX apresenta-se como uma empresa de referência
na resposta à procura e às exigências específicas do mercado de Tubos e
Mangueiras Flexíveis em Portugal.
O portefólio de produtos da VOUGAFLEX almeja a promoção de soluções técnicas
através de uma diversificada oferta de tubos flexíveis, designadamente, tubos de
borracha, tubos termoplásticos e tubos de alumínio, cuja aplicação é repercutente
nos mais diversos segmentos da indústria e da agricultura.

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

DIRECÇÃO

Dep. Técnico
e de
Compras

Dep. Comercial
e de
Marketing

Departamento de
Logística

Dep. Administrativo
e
Financeiro

Departamento de
Recursos
Humanos

OS NOSSOS DEPARTAMENTOS
A estrutura organizacional da VOUGAFLEX foi pensada, desenhada e desenvolvida de forma a optimizar o seu processo
de negócio. O Departamento Comercial e de Marketing é o “coração” da empresa - a VOUGAFLEX é uma organização
orientada para o mercado, existindo para o mercado e pelo mercado, portanto este departamento atua na senda da
atracção e conquista dos clientes, fidelizando-os através da prestação do melhor serviço e das melhores soluções de tubos
e mangueiras flexíveis, com vista o aumento progressivo e sustentado do volume de vendas. O Departamento Técnico e
de Compras são os “braços” da empresa, o aliado do Departamento Comercial e de Marketing na concretização o seu
objetivo - este departamento, além de prestar apoio técnico à equipa comercial, gere as operações de procurement de mais
de 1.300 referências de produtos por ano, garantindo o nível de stock óptimo que permite a resposta mais eficiente à
procura verificada no mercado. O Departamento de Logística são as “pernas” da empresa, foca-se na eficácia do
processo de armazenagem e distribuição, gerindo os fluxos de armazém e as atividades de expedição de forma a entregar
os produtos nas melhores condições e na hora certa aos clientes. O Departamento Administrativo e Financeiro são os
“olhos” da empresa, sendo o melhor parceiro da Gestão, ao constituir o suporte ao processo de tomada de decisões
estratégicas, através da análise dos dados financeiros, económicos e de mercado. Pela sua importância, o Departamento
de Recursos Humanos figura no organograma como um departamento autónomo mas é totalmente operacionalizado pelo
Departamento Administrativo e Financeiro, de modo a torna-se mais funcional e próximo dos colaboradores - este
departamento visa garantir o bem-estar dos colaboradores, através do planeamento da sua carreira profissional,
promovendo os seus níveis de motivação e contribuindo para o fomento do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.

MISSÃO
ORGANIZACIONAL

Gestão racional e eficiente dos recursos empresariais com vista uma
resposta eficaz e completa à procura do mercado de tubos e mangueiras
flexíveis, potenciando soluções de valor acrescentado nos sectores
industrial e agrícola portugueses, almejando a satisfação total das
necessidades e expectativas dos nossos clientes, promovendo a criação
de valor para os nossos stakeholders, parceiros sociais e de negócios, e
estimulando o desenvolvimento social e o crescimento económico de
Portugal.

VISÃO DE MERCADO
E AMBIÇÃO
EMPRESARIAL

A VOUGAFLEX auspicia a consolidação progressiva e sustentada da sua posição de
referência e prestígio no mercado de tubos e mangueiras flexíveis em Portugal, através da
constante especialização técnica, da categórica capacidade de oferta, do rigor
administrativo e financeiro, e do contínuo investimento em inovação comercial.
Como corolário da visão de mercado, a VOUGAFLEX aposta no desenvolvimento de
acordos estratégicos e de parcerias comerciais com fabricantes de renome europeu e
mundial, com vista a apresentação de um portefólio de produtos inovador, actual,
diversificado, versátil e de alta qualidade, que satisfaça as necessidades e expectativas
dos seus clientes no mercado nacional.

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

Sustentabilidade e
crescimento do negócio
Solidez financeira e criação
de valor económico
acrescentado

Satisfação do Cliente

Desenvolvimento de
acordos estratégicos e
parcerias comerciais

O MERCADO E AS
ÁREAS APLICACIONAIS
O mercado de tubos e mangueiras flexíveis apresenta, do lado
da oferta, múltiplos produtos que se diferenciam pela
tecnologia de materiais e produção, pela composição, pelas
características químicas e propriedades físicas, procurando
encontrar soluções que respondam eficazmente aos desafios
constantes da actividade industrial e agrícola.

WHERE TO FIND
INDÚSTRIA
THE NEW MARKET
Indústria Alimentar
Indústria Química
Indústria Médica
Indústria Farmacêutica
Indústria Cerâmica
Business blogs
Twitter
Indústria Naval e Náutica
Indústria Aeronáutica
Indústria Metalúrgica
Indústria Mineira
Indústria da Madeira e da Cortiça
Indústria de Máquinas e Equipamentos
Tech blogs

Facebook

WHERE TO FIND
AGRICULTURA
THE NEW MARKET

Exploração de Culturas
Pecuária
Silvicultura
Business blogs
Twitter
Horticultura
Fruticultura
Floricultura
Jardinagem

Tech blogs

Facebook

OS NOSSOS PRODUTOS
A VOUGAFLEX apresenta ao mercado uma extensa e eficiente gama de tubos técnicos
flexíveis, que objectiva potenciar soluções industriais e agrícolas, e deste modo
satisfazer os requisitos e as necessidades dos seus Clientes. O portefólio de produtos
da VOUGAFLEX compreende, essencialmente, duas grandes famílias: Tubos de
Borracha e Tubos Termoplásticos. Em função da natureza das substâncias que passam
no interior dos tubos, estes devem assumir diferentes materiais e/ou composições; os
tubos de borracha podem divergir na sua origem, sendo de borracha natural ou borracha
sintética; os tubos termoplásticos poderão apresentar-se em Policloreto de Vinilo (PVC),
Poliuretano (PU), Silicone, Politetrafluoretileno (PTFE), Poliamida (PA), Polietileno de
Baixa Densidade (LPDE), Elastómero Termoplástico com Borracha Vulcanizada (TPV),
Borracha Termoplástica (TPR), etc.

TUBOS DE
BORRACHA

ÂMBITOS FUNCIONAIS:
Transporte de Água
Condução de Água Quente - Vapor
Aspiração de Produtos Abrasivos
Processos a Altas Temperaturas
Condução e Passagem de Ar Comprimido
Combate a Incêndios
Condução e Passagem de Gás
Passagem e Circulação de Hidrocarbonetos
Mecanismos em Equipamentos Náuticos
Passagem de Produtos Alimentares
Transferência de Produtos Químicos
Protecção de Estruturas e Superfícies

TUBOS
TERMOPLÁSTICOS
ÂMBITOS FUNCIONAIS:
Condução de Produtos Alimentares
Ar Comprimido e Pneumática
Condução de Fluídos
Condução e Passagem de Ar Quente
Aspiração de Produtos Abrasivos
Aspiração e Ventilação
Combate a Incêndios
Condução de Produtos Farmacêuticos
Condução e Passagem de Gás
Passagem e Circulação de Hidrocarbonetos
Transporte de Água
Irrigação Agrícola
Circulação e Filtragem de Água em Piscinas
Pulverização de Insecticidas e Antiparasitários
Sucção de Líquidos e Sólidos

OUTROS PRODUTOS

Abraçadeiras
Acessórios Industriais
Acessórios Agrícolas
Folhas de Borracha
Tapetes de Borracha
Tubos de Alumínio
Válvulas e Torneiras

SAIBA MAIS SOBRE A
VOUGAFLEX
Em www.vougaflex.pt encontrará a explanação dos elementos
caracterizadores e distintivos da empresa, e todas as informações
e especificações relativas aos nossos produtos, designadamente
as fichas técnicas e tabelas de preços.
Caso surjam dúvidas, questões ou necessite de esclarecimentos
adicionais, não hesite em contactar-nos, estamos sempre ao vosso
inteiro dispor, via telefone, e-mail ou nas nossas instalações.

ORBITE
CONNOSCO
NESTE
FANTÁSTICO
UNIVERSO
DE TUBOS!

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO
vougaflex@vougaflex.pt | +351 234 724 000
Zona Industrial de Oiã (Sul)
Rua do Vale Grande, Lote 12
3770-059 Oiã - Portugal
www.vougaflex.pt

