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PERFIL  
 

Em 1972 surge no mercado português 

a Extrusal S.A., empresa nacional de 

extrusão e tratamento de perfis de 

alumínio para aplicação na arquitetura 

e na indústria em geral. 

O Grupo Extrusal S.A., é constituído 

aproximadamente por duas dezenas 

de empresas, dedicando-se a maioria à 

promoção e comercialização de 

sistemas.  

 

 

 
 

Está neste momento em 10 cidades 

Portuguesas, Angola, Cabo Verde e 

Moçambique.  

A sede da Extrusal S.A., está 

localizada em Aveiro onde são 

produzidos e tratados os perfis de 

alumínio. 

 

ACTIVIDADE 
 

A Extrusal S.A., produz perfis nas 

ligas da série 6, cujos principais 

elementos de liga são o silício e o 

magnésio. Estas ligas são tratáveis 

termicamente, o que significa que 

podem ver as suas propriedades 

mecânicas melhoradas através de 

ciclos de tratamento térmico 

apropriados. 

 

 

 
 

A excelente adequabilidade dos 

tratamentos de superfície, 

anodização e lacagem, às ligas 

utilizadas na Extrusal S.A., aumenta 

o leque de possibilidades das 

aplicações finais dadas aos perfis 

extrudidos. 

 
O DESAFIO  
 

• Adaptação da arvore de documentos 
para as várias unidades respeitando 
todos os utilizadores a niveis de 
acessibilidade, aprovações e de 
visibilidade;  

• Resposta do Software aos requisitos da 
ISO 9001:2015; 

• Importação de um elevado número de 
ficheiros incluindo ficheiros de grandes 
dimensões; 

 
A IMPLEMENTAÇÃO 

 
• InnovWay QMS - Gestão 

Documental ( Windows e Web) 
 

 
RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

• Controlo de impressões;  

• Cumprimento dos requisitos propostos 
em auditoria; 

• Gestão de novas versões; 

• Geração de PDFs a partir de Excel e 
Word; 

• Autonomia dos utilizadores para trabalhar 
com o InnovWay; 

• Alcançados todos os objetivos propostos. 

   
 

A VISÃO DO CLIENTE 

O QMS representa uma peça essencial na estratégia de partilha de informação e sincronização de equipas de gestão e operacionais.  

Permite garantir de uma forma otimizada a partilha de procedimentos e requisitos. 

Foi um processo complexo de migração de sistemas que só foi possível com o a apoio permanente da equipa Ambidata. 

Eng.º Eduardo Duarte, Gestor de TI 


