CARTON
FUNSUCALCO
Indústria
deDE
Cartonagem
FUNDINÇÃO
SUCATAS, ALUMÍNIO E COBRE
ESTADO: Acabada

,1$8*85$d®2 N/A

Fundição de Sucatas (Ferrosa e não Ferrosa) - Transformação para Vergalhões
alumínio MTLX A470, Vergalhões cobre METALOXL3600 e Vergalhões cobre
METALOXL3600

ATRACTIVIDADE DO MERCADO

▪ Os clientes da Cartonserão empresas nos sectores industrial e de

O aumento das habitações em áreas urbanas, crescimento do sector da
bens de consumo
energia e a disponibilidade de matéria-prima local são as principais
▪ A população
angolana está a crescer, aumentando assim a base
oportunidades
da Funsucalco.
deconsumidores
(emde
2018,
a taxa
de crescimento
foidos
de
A dificuldade
de aceitação
produtos
nacionais
recicladosprevista
por parte
3,1%) será o seu principal desafio.
consumidores

▪ O crescimento do consumo das famílias em Angola (16% em 2016)

criou oportunidades relevantes para o sector de bens de consumo
a nível nacional

▪ Adicionalmente, o recente Decreto Presidencial n.º 23/19 incentiva
eprivilegia produtos e bens produzidos em Angola,
o que beneficia unidades industriais como as presentes na ZEE
Luanda-Bengo
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MEDIDAS

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

▪
▪

▪59.400
4.150.000
unidades de chapas
Ton/Ano

Lote: 52.824
m2
50.660m²

de cartão/ano

Área da nave: 4.290m²
6.500 m2

▪

1.650.000 unidades de caixas
de cartão/ano

MAQUINARIA / EQUIPAMENTOS1
Fabrico de canelado e microcanelado

1. Forno cilíndrico e rotativo
2. Forno de Fusão Contínua
3. Reservatório Estático
4. Máquina de Moldagem
5. Tesoura de corte de barra quente
6. Mesa preparatória de Barras
7. Máquina de preparação
8. Sistema de refrigeração de vergalhão
9. Sistema de Bobinamento geral e cesto acolhedor
10. Laboratório composto por espectro eletrónico
11. Moinho de facas rotativas
12. Mesa Vibradora
13. Grua hidráulica
14. Prensa de alta Velocidade

MATÉRIAS-PRIMAS NECESSÁRIAS
Sucata ferrosa e não ferrosa (Ferro, Alumínio,
Bronze e Cobre)

FORNECEDOR

▪
▪
▪

Empresa: Asperbras
InternationalBusiness Matters, LLC
País: Estados
Unidos
Brasil/EUA
Ano do contrato: 2006
03/2005

TESTE(23(5$&,21$/,=$d®2
Nunca
foi testadanão
em foi
produção.
manutenção
▪ O equipamento
instalado Requer
e a UI não
foi testada para operar.
1 Não

exaustivo
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