NAUTIBER - ESTALEIROS NAVAIS DO GUADIANA, LDA

O grupo Nautiber integra actualmente um conjunto de três
empresas ligadas a diferentes áreas do sector naval.
• Nautiber Estaleiros Navais do Guadiana Lda, dedica-se à
construção de embarcações de trabalho para a pesca,
actividades marítimo turísticas e aplicações especiais, em
poliéster reforçado a fibra de vidro.
Sucede à ex-empresa José do Nascimento Gomes e Filhos,
Lda. estaleiro de construção e reparação naval em madeira
que iniciou a sua laboração em 1957 e cessou em 1989 dando
origem inicialmente à Botabaixo Estaleiros Navais do Sul Lda.
Esta empresa iniciou o ciclo das construções em P. R. F.V, e já
em 1992 por razões comerciais passou a ter a denominação
actual.
• Rio Vilar Estaleiros de Construção Lda, dedica-se à reparação
naval e projectos de alteração de embarcações.
• Reef Boats Estruturas em Fibra de Vidro Lda, encontra-se
ligada àconstrução de embarcações do tipo “catamaran”, em
P.R.F.V para o mercado de recreio e actividades Marítimo
Turísticas.

RECURSOS
Tendo as empresas laboram em instalações totalmente independentes, a
Nautiber possui 2500 m2 de área coberta, dois pavilhões com 1000 m2 com
pé direito de 13 m e duas carreiras com cerca de 35 m cada.
A Rio Vilar possui uma área de 950 m2 com capacidade para subir embarcações
até 150t. Finalmente a Reef Boats labora em instalações novas na zona industrial
de V.R.S. António.

O trabalho das nossas empresas é executado por um conjunto de profissionais
de diferentes especialidades tais como: carpinteiros navais, carpinteiros de
branco, serralheiros, laminadores, pintores, sendo que por norma só serviços
como electricidade e montagem de electrónicos são subcontratados. O corpo
técnico das empresas é constituído por dois engenheiros navais e um
engenheiro mecânico e ainda por um economista.
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