Levamos Energia até Si
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Em atividade desde 1991, com 30 anos de
experiência, a Teletejo, S.A. assume-se como
uma empresa reconhecida a nível nacional pela
sua qualidade e eficiência. A trabalhar nas
áreas de Redes Elétricas, Trabalhos em Tensão,
Redes de Comunicação e Manutenção, tem
como objectivo permanente, a procura e
desenvolvimento de soluções inovadoras para
satisfazer as exigências dos seus clientes.
A experiência, bastante sólida, adquirida ao
longo destes anos, permite afirmar-se no
mercado em que se insere, não só enquanto
Sub-empreiteiro qualificado da E-Redes (Grupo
EDP), mas também em grandes obras que tem
realizado para clientes particulares.
Focalizando no Cliente toda a nossa dinâmica e
para garantir que os nossos processos são
fiáveis, desenvolvemos e implementamos o
Sistema de Gestão da Qualidade, que se
encontra certificado, pela SGS ICS, de acordo
com os requisitos da NP EN ISO 9001:2015.
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A Sede da Teletejo está situada na Zona Industrial de
Almeirim.
Em pleno coração do Ribatejo, a apenas 10 km de Santarém,
beneficia do fácil acesso à A1 - auto-estrada do Norte (a 40
min. de Lisboa) e com ligação à A13 - auto-estrada do Sul.

As suas instalações ocupam uma área total de 12 200 m2, dos
quais 3 700 m2 correspondem a área coberta, composta pelo
armazém central, serviços administrativos e oficinas
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Instalamos e Mantemos Instalações
Elétricas diversas, Soluções de
Segurança (Deteção de Incêndios,
Intrusão, Controlo de Acessos, CCTV)
e sistemas de comunicação de voz e
dados.

No âmbito da eficiência energética,
temos desenvolvido soluções de
racionalização de energia nas áreas
das energias alternativas: energia
fotovoltaica, carregadores
elétricos. Soluções de iluminação
pública, através da utilização de
tecnologia LED.

Instalamos e Mantemos Postos de
Transformação de várias potências,
Linhas de Baixa e Média Tensão
(aéreas e subterrâneas).
Asseguramos a instalação de
Iluminação Pública (urbana e rural).

by Teletejo 2021

A 31 de Dezembro de 2020, a Teletejo, S.A. contava ao seu serviço com 89 colaboradores, distribuídos pelas
diversas áreas da organização:
Área/Secções da Empresa
•
•
•
•

•
•
•

Administração
Produção (Executantes)
Direcção e Coordenação de Obra
Serviços Administrativos (Financeira,
Contabilidade, Recursos Humanos,
Informática)
Segurança no Trabalho, Qualidade e
Ambiente
Serviços de apoio logístico
(Aprovisionamento, Armazém)
Oficinas (Mecânica e Serralharia)
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A Teletejo possui um conjunto de viaturas, equipamentos e máquinas que estão ao dispor das suas equipas,
para o desenvolvimento das suas atividades, e que permitem a sua atuação em qualquer ponto de Portugal
Continental:

•
•
•
•

Viaturas Ligeiras de Passageiros
Viaturas Ligeiras de Mercadorias
Viaturas Pesadas
Máquinas Diversas
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Política da Qualidade:
Qualidade:

A Teletejo, S.A., desenvolve a sua prestação de serviços nas
atividades de instalação e manutenção elétrica de média e baixa
tensão, instalação e manutenção de postos de transformação e
na execução/manutenção de instalações de utilização em baixa
tensão tipo industrial, comercial e serviços e na instalação de
equipamentos de sistemas de comunicação e deteção de
incêndios.
Temos como missão, proporcionar soluções em energia e
sistemas de comunicação e deteção, privilegiando o trabalho em
equipa e em parcerias, gerando riqueza e bem-estar para todos.
Por isso, assumimos como compromissos:

Sistema de Gestão da Qualidade, que se encontra
certificado, pela SGS ICS, de acordo com os
requisitos da NP EN ISO 9001:2015.

• Definir os objectivos internos da qualidade;
• Proporcionar a satisfação dos nossos clientes, através do
atendimento das suas necessidades e expectativas;
• Procurar de forma contínua, a melhoria dos nossos processos;
• Garantir e estimular o desenvolvimento da qualidade dos
serviços prestados, através da sensibilização, formação e
melhoria de competências dos nossos colaboradores;
• Garantir a manutenção das infraestruturas adequadas ao
funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade;
• Garantir a promoção da melhoria contínua do Sistema da
Qualidade;
• É da responsabilidade de todos na organização, garantir que o
estabelecido no Sistema de Gestão da Qualidade é seguido e
cumprido.
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Para complementar a nossa preocupação permanente, em proporcionar aos nossos clientes
os melhores serviços e soluções, definimos a nossa:
Missão:
Proporcionar soluções em energia e comunicações, privilegiando o trabalho em equipa e em
parcerias, gerando riqueza e bem-estar para todos.

Por meio da qual, pretendemos ir ao encontro da nossa:
Visão
Ser uma empresa de referência, pela qualidade e segurança, em energia e comunicações,
apresentando soluções inovadoras.
Acreditamos seguir estes objectivos, apoiados nos:
Valores
•
•
•
•

Das Pessoas
Da Competência e Profissionalismo
Na Disciplina e Rigor
Na Honestidade e Solidariedade
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Silvex – Pavilhão 8 – Armazém 2

Dardico – Agro Industria – IE Nova Produção

Adequação de Postes BT – Fibra Óptica

Sumol+Compal – IE Novo Armazém Centro Logística-ALR
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Listagem Obras Executadas com maior valor em 2020
Nome obra

Cliente

Ano

Negócio obras empreitada EDP

Visabeira Soc.Téc. de Obras e Proj., Lda

2020

LAMT - CFV SE Aljustrel - Odemira

Energi Innovation Aps - Sucursal em Portugal

2020

Unid. processamento nozes-Atafonas

NOGAM Unipessoal, Lda

2020

Adequações de Postes BT - FO

CME-Constr.e Manuten.Electromec., Sa

2020

Pavilhão da Economia Circular

Silvex-Industria de Plásticos e Papéis, S.A.

2020

PV Solar Glória - 24 MW

Efacec-Engenharia e Sistemas, Sa

2020

IE Novo Armazém Centro Logist.-ALR

Sumol+Compal Marcas, SA

2020

Dárdico - 2019 - IE Nova Produção

Dardico-Agro Industria, S.A.

2020

Infraestruturas Adega Montoito

Herdade da Candeeira, Unipessoal, Lda

2020

Inst. 2 PT´s Foz Arelho - Manteigas

Fundação Inatel

2020

Tenda 5-Inst. Elét.,ITED, Segurança

Font Salem Portugal, SA

2020

VF1883 - Porto Seixo Benavente

VF 1883 Pharmaceuticals, Lda

2020

Sistema de controlo de Acessos

Silvex-Industria de Plásticos e Papéis, S.A.

2020
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A atividade da Teletejo, S.A., desenvolve-se
fundamentalmente na execução de obras do tipo:
• Construção de Redes Elétricas (Média e Baixa
Tensão)
• Construção de Instalações Elétricas de Utilização
• Iluminação Pública - IP
• Postos de Transformação - PT
• Trabalhos em Tensão - T.E.T. (Baixa Tensão)
• Redes de Comunicação
• Trabalhos em Parques e Centrais Fotovoltaicas
• Manutenção Preventiva e Corretiva
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As prestações de serviços da Teletejo, S.A., referente
ao ano de 2020, rondaram os 6,8 milhões de euros,
e tiveram repartição percentual, em termos de
mercado geográfico, conforme ilustração ao lado.
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No mapa, verifica-se que a maior percentagem
(61,8%) do negócio se concentrou no distrito de
Santarém. Este valor traduz o facto da prestação de
serviços em seis concelhos do distrito (Almeirim,
Alpiarça, Coruche, Salvaterra de Magos, Benavente e
Chamusca), no âmbito da empreitada contínua da
EDP, para além de outros trabalhos realizados em
clientes particulares fora o âmbito da empreitada
contínua), como a industria.

11,5%

12,6%

Também é de referir a percentagem de faturação
nos distritos de Évora e Beja, que juntos somam
mais de 24%, grande parte fruto de obras
particulares de infraestruturas realizadas para
herdades agrícolas e industria agro-alimentar.

0,4%
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Volume de Faturação por Produto 2020
€50 421,29
€1 075 906,89

€39 008,94
€8 353,32
€765,16
Infraestruturas Elétricas
Instalações Elétricas
Segurança
Redes de Comunicação
Renováveis
Manutenção

€5 653 833,77

No gráfico são apresentados os valores da faturação por produto, destacando-se
que o grande volume da faturação resultou do produto Infraestruturas Elétricas.
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Volume de Faturação por Segmento 2020 (€
( €)

6 828 289,37€
289,37€
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Sede
Rua do Matadouro nº12
2080-107 Almeirim
Telefone: 243 594 070
Fax: 243 594 095
email:
geral@teletejo.pt
comercial@teletejo.pt
rhumanos@teletejo.pt
www.teletejo.pt

39°11'53.6"N 8°37'25.8"W
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