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CHAMA AMARELA  
– FORNOS INDUSTRIAIS, SA 
é uma empresa Portuguesa, 
especialista em projetos de 
edificação e manutenção 
refratária.
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QUEM 
SOMOS

A CHAMA AMARELA foi criada 
em 2006, e desde o início da 
sua atividade que se assume 
como uma empresa dinâmica e 
flexível, procurando satisfazer 
as necessidades, expetativas e 
exigências dos clientes, através 
do seu profissionalismo, de modo 
a estimular relações de parceria 
na concretização dos objetivos.

Atualmente contamos com a 
colaboração de cerca de 280 
trabalhadores, o que nos permite 
estar à altura de executar os mais 
variados projetos de instalação 
e manutenção refratárias, em 
diferentes tipos de indústria, tanto a 
nível nacional como internacional.

Através de uma estratégia 
diferenciadora e especializada, 
a CHAMA AMARELA tem como 
objetivo consolidar uma relação 
de confiança com todos os seus 
clientes e colaboradores, permitindo 
através do envolvimento dos 
colaboradores e com métodos 
profissionais acrescentar valor à 
cadeia de negócios dos seus clientes.

A objetividade com a qual enfrenta 
os desafios numa ótica de sucesso 
e responsabilidade, leva à inovação 
e criatividade na dimensão dos 
projetos, proporcionando assim, 
soluções céleres e credíveis, 
e promovendo, uma cultura 
de competência apoiada pela 
integração tecnológica.

A CHAMA AMARELA é constituída por 
pessoas experientes e especializadas 
em diferentes áreas, distinguindo-
se por uma vasta experiência 
na concretização de objetivos e 
realização de projetos com êxito.



As regras de segurança adotadas 
são um fator chave para o sucesso 
da empresa. A CHAMA AMARELA 
tem Certificado de Sistema de 
Segurança (Certificação VCA – 
versão 2004/04) homologado pela 
Vinçotte. A empresa tem também 
implementado um Sistema de 
Gestão da Qualidade aprovado pela 
BUREAU VERITAS (em conformidade 
com a Norma ISO 9001:2008). A 
CHAMA AMARELA possui ainda 
do estatuto de PME LÍDER.

Procurando sempre ir ao encontro 
dos objetivos dos nossos clientes, 
antecipando e satisfazendo as 
suas necessidades, mantemos 
sempre o mesmo nível de exigência 
elevada no que diz respeito à 
segurança e à qualidade, não 
descurando a produtividade. Como 
tal, acreditamos e apostamos no 
desenvolvimento de parcerias 
duradouras com os nossos clientes.

Pretendemos incutir nos nossos 
clientes confiança, através do nosso 
empenho e motivação constantes. 
Os nossos conhecimentos, a nossa 
experiência e o acesso a recursos 
experientes permitem-nos estar 
à altura de executar os mais 
variados projetos de instalação 
e manutenção refratárias.
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FILOSOFIA
Com instalações em Tocha, Portugal, 
a CHAMA AMARELA tem tido um 
forte crescimento que permitiu 
desenvolver uma estratégia 
produtiva diversificada, tendo como 
objetivo principal, fornecer um 
serviço profissional e qualificado, 
desde o planeamento até à execução 
dos seus variados projetos para 
garantir os melhores resultados. 
Estamos totalmente disponíveis 
para apoiar os nossos clientes e 
parceiros na fase da orçamentação, 
apresentando as nossas propostas 
completas e abrangentes para 
todas as áreas da indústria.



EQUIPA
A nossa equipa é constituída por 
cerca de 280 trabalhadores:

A nossa política interna assenta no 
princípio da cooperação e confiança 
para com os nossos colaboradores, 
com vista a alcançar o êxito.

A CHAMA AMARELA reconhece 
a importância da formação e 
qualificação dos seus colaboradores, 
como fatores fundamentais para a 
organização e para a sua melhoria 
contínua. Também o cumprimento das 
regras de segurança adotado é fator-
chave para o sucesso da empresa.

Promovemos junto dos nossos 
trabalhadores ações de formação em 
áreas que consideramos de elevada 
importância para o aperfeiçoamento 
da nossa atividade, tais como:

QUARTIS REFRACTORY APLLICATOR CERTIFICATE

HAND-PACKING OF EROSION RESISTANT 

CASTABLE INTO HEXMESH, S-BARS

PNEUMATIC GUNITE OF LIGHT, MEDIUM 

DENSE WEIGHT CASTABLES

CASTING OF FREE-FLOW AND VIBROCAST CASTABLES

ARI - APARELHOS RESPIRATÓRIOS ISOLANTES

FORMATION SECURITÉ ENTREPRISES 

EXTERIEURS (NÍVEL 1 E NÍVEL 2)

VCA – ELEMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

SOCORRISMO

ENCARREGADOS DE ESTALEIRO

CHEFES DE EQUIPA

MONTADORES

SERVENTES
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MEIOS

LOGÍSTICOS

De modo a assegurar a solidificação 
contínua da empresa, a CHAMA 
AMARELA tem como objetivo 
essencial, sistematizar e melhorar 
a organização, quer em capital 
humano, quer em equipamentos e 
infraestruturas. A CHAMA AMARELA 
possui atualmente armazéns e 
oficinas onde mantém um stock 
mínimo dos equipamentos mais 
utilizados, assegurando-se 
do fornecimento dos mesmos 
atempadamente para cada serviço, 
garantindo uma resposta adequada 
ao planeamento dos serviços e com 
excelentes ganhos em produtividade 
e na qualidade final da obra. Dispõe 
ainda de frota própria garantindo 
uma rápida mobilização e transporte 
de funcionários, equipamentos 
e materiais, garantido o pronto 
atendimento aos nossos clientes, 
quer em paragens programadas 
quer em situações de emergência. 
Todos os nossos equipamentos estão 
conforme a diretiva comunitária de 
máquinas 2006/42/CE, pelo que 
estamos em condições de trabalhar 
nos setores mais exigentes. 

Enumeramos como informação 
alguns dos equipamentos que 
a CHAMA AMARELA dispõe na 
prestação dos seus serviços:



MEIOS

LOGÍSTICOS

ACUMULADORES DE AR 

ANDAIMES 

APARELHOS DE SOLDAR 

BERBEQUINS 

BETONEIRAS 

BOBCAT 

CAMIÕES

CONTENTORES 

EMPILHADORES MULTI-FUNÇÕES 

EQUIPAMENTO ESPECÍFICO 

EQUIPAMENTO STANDARD 

GINCHOS ELÉTRICOS 

MADEIRA

MARTELOS PNEUMÁTICOS PARA DEMOLIÇÃO 

MISTURADORAS DE COLA 

MULTI-O-RING 

MÁQUINA DE PROJETAR BETÃO REFRATÁRIO 

MÁQUINAS DE CORTAR TIJOLO 

REFRATÁRIO (C/ DISCO DIAMANTE) 

MÁQUINAS PARA DEMOLIÇÃO 
(MINI-GIRATÓRIA TELECOMANDADA) 

QUADROS ELÉTRICOS 

REBARBADORAS 

SERRAS CIRCULARES MANUAIS E DE MESA 

SERRA TICO-TICO

VIBRADORES 

Possuímos toda  
a ferramenta  
e pequena 
maquinaria 
apropriada para  
a nossa atividade.
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CERTIFICAÇÃO
Uma empresa certificada é 
significado de qualidade e 
segurança no seu investimento.

A CHAMA AMARELA possui as 
certificações profissionais e 
empresariais imprescindíveis à sua 
atividade garantindo a competência 
dos seus recursos humanos e a 
organização, imprescindível, para a 
coordenação das suas atividades. 

GESTÃO DA QUALIDADE 
ISO 9001 : 2008

CERTIFICAÇÃO VCA PRÉMIO PME LÍDER



FORMAÇÃO TRABALHOS COM 
APARELHOS RESPIRATÓRIOS

FORMAÇÃO PRIMEIROS SOCORROS FORMAÇÃO DE SEGURANÇA NA 
OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO 
DE CARGAS MÓVEIS

CERTIFICAÇÃO VCA  - ELEMENTOS 
BÁSICOS DE SEGURANÇA

CERTIFICAÇÃO VCA  - FORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA PARA SUPERVISORES

FORMAÇÃO TRABALHOS  
EM AMBIENTES EXPLOSIVOS
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PRÉMIOS
A Chama Amarela - Fornos Industriais SA. 
ganhou o prémio a empresa revelação na 
categoria “Melhor Exportadora” dos prémios 
Exportação e Internacionalização promovidos 
pelo BES e pelo Jornal de Negócios.

A CHAMA AMARELA é uma PME Líder.

JORNAL DE NEGÓCIOS, 19/11/2012



HISTÓRIA E 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL Fundada em 2006, com apenas 4 
trabalhadores, a CHAMA AMARELA  
tem crescido ao longo dos anos 
não só com objetivos comerciais, 
mas também sociais. Com mais 
de 280 colaboradores a CHAMA 
AMARELA tem um papel importante 
no auxílio e apoio às atividades 
culturais, desportivas e sociais 
um pouco por todo o país.

APPCDM

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DESPORTO INFANTIL

FESTIVAL CAMINHOS  
DO CINEMA PORTUGUÊS
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SERVIÇOS 

PRESTADOS

A CHAMA AMARELA presta serviços 
no mercado nacional e internacional, 
no setor de projetos de edificações 
refratárias, posicionando-se como 
um parceiro integrador de várias 
soluções, inovação e criatividade 
na construção, manutenção e 
reparação de fornos industriais.

A capacidade de resposta da empresa 
não se limita só à instalação dos 
materiais refratários, mas também, 
à assistência técnica e prevenção.

Presta atualmente serviços 
satisfazendo as mais exigentes 
necessidades da indústria moderna 
nos mais variados setores onde 
se requer a mais alta tecnologia:



SERVIÇOS 

PRESTADOS ALUMÍNIO

CELULOSE

CIMENTO

ENERGIA

INCINERAÇÃO

NUCLEAR

PETROQUÍMICA

QUÍMICA

SIDERURGIA

VIDRO
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ACTUAÇÃO

A CHAMA AMARELA é um parceiro 
mundial na implementação e 
manutenção de industrias refratárias. 

ALEMANHA    

ARÁBIA SAUDITA

ÁFRICA DO SUL

ÁUSTRIA    

ABU DHABI

BÉLGICA    

CATAR   

CONGO    

DINAMARCA    

ESCÓCIA    

ESPANHA    

EGITO 

FILIPINAS    

FINLÂNDIA    

FRANÇA    

GUADALUPE    

HOLANDA    

ILHA DA REUNIÃO    

INGLATERRA    

IRLANDA DO NORTE    

ITÁLIA    

ISRAEL 

LUXEMBURGO    

MARTINICA    

MONACO    

MARROCOS

NIGÉRIA    

POLÓNIA    

PORTUGAL    

REINO UNIDO    

REPÚBLICA CHECA    

ROMÉNIA    

SÃO BARTOLOMEU

SUÉCIA    

SUÍÇA 
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INDICADORES 

DE PRODUÇÃO

A CHAMA AMARELA tem 
gradualmente aumentado os 
seus índices de produção. De 
2006, com 4 trabalhadores até 
à atualidade, com mais de 280 
colaboradores, primamos por 
honrar os nossos compromissos 
e melhorar as condições para a 
execução das nossas obras.

2004

Estamos sediados em Portugal, 
no entanto, onde quer que se 
encontre, teremos todo o gosto 
em responder a quaisquer dúvidas 
que possa ter acerca da nossa 
empresa ou do nosso trabalho.
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