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A Cabelte é um dos maiores grupos industriais Europeus dedicados ao fabrico de cabos de energia.

A empresa tem várias décadas de experiência e conhecimento (fundada em 1970 ) e uma vasta gama de
produtos nos setores da energia, que compreende cabos elétricos de baixa, média e alta tensão (cobre e
alumínio) e cabos para aplicações especiais.

CABELTE



Sediada em Portugal e empregando várias centenas de trabalhadores, tem várias
delegações que criou pelo mundo fora: Panamá, França, Malta, Holanda, Angola e
Moçambique, assim como vários parceiros internacionais. A Cabelte tem como
valores éticos uma forte preocupação pelos aspetos sociais, na perspetiva individual
e ecológica.

Através do constante desenvolvimento de novos produtos e processos e baseada na
estratégia de “líder de custo”, a Cabelte fornece aos seus clientes produtos de alta
qualidade e forte nível de competitividade.

O reforço das suas capacidades através da integração de novos produtos e serviços,
permite criar soluções à medida das necessidades de cada cliente e desenvolve
sistemas para as redes de energia, transporte e distribuição de energia, cobrindo o
planeamento, a instalação, a supervisão e testes.



Pesquisa e
Desenvolvimento

O Grupo tem um Centro de Engenharia, Pesquisa e
Desenvolvimento, que reúne uma ampla equipa de
especialistas em diferentes áreas, capazes de
desenvolver soluções inovadoras de design de
cabos e sistemas, permitindo atender ao aumento
da procura do mercado, no que se refere à
eficiência das instalações, otimização dos
recursos, segurança e ambiente.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


PRODUÇÃO
As unidades de produção estão organizadas segundo uma
perspetiva de verticalização e estão equipadas com máquinas
modernas e linhas de produção flexíveis, que permitem produzir
uma vasta gama de produtos, respondendo aos mais exigentes
patamares de qualidade.

As atividades industriais são fortalecidas com um conjunto de
ferramentas de gestão, cujo objetivo final é a obtenção do nível
“zero defeitos” e fornecer produtos seguros e de confiança e
serviços de valor acrescentado, adaptados às necessidades de
cada cliente.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


INDUSTRIAIS

UNIDADES

UNIDADE DE ARCOZELO

UNIDADE DE RIBEIRÃO



QUALIDADE

A Gestão da Qualidade é garantida em todas as
fases de desenvolvimento e produção, desde
as matérias primas até ao produto final,
incluindo, quando aplicável, a análise do
contrato pós-venda, integrados numa ampla
visão de Gestão de Qualidade Total, cobrindo
totalmente todos os diferentes processos e
áreas das empresas.



As unidades industriais estão equipadas com laboratórios fixos e móveis, que, junto com o pessoal técnico
altamente especializado e experiente, permitem executar os testes necessários para completar a
caracterização de todos os produtos. A rastreabilidade dos produtos fornecidos é garantida através de sistemas
computorizados.



        CERTIFICAÇÕES

Dependendo da especificidade dos
produtos e consumidores, as empresas
estão certificadas segundo ISO 9001,
ISO 14001, ISO/TS 16949. Além disso, a
Cabelte tem acordos de qualidade e
outras qualificações específicas para
clientes institucionais, como os grandes
operadores multinacionais nas áreas
das telecomunicações e energia. A
Cabelte tem, também, muitas
certificações de produtos pelos
organismos nacionais de vários países,
estabelecidas por várias normas
nacionais, europeias e internacionais.
Em curso a implementação das normas  
ISO 14067, ISO 14025 e ISO 45001,
prosseguindo o objetivo de empresa
sustentável, garantindo a
rastreabilidade da Pegada de Carbono.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113





