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As Empresas

Em 1963 foi constituída a cooperativa 
ARMON que deu lugar, em 1974, à 
sociedade  Astilleros  ARMON SA.                                                         

Na atualidade a ARMON representa a 
força conjunta de 6 empresas, com mais 
de 800 navios construídos, que estão em 
serviço em todos os mares e oceanos do 
mundo.              

ASTILLEROS ARMON,S.A. (1974)
Navia centraliza a direção, a administração e o gabinete técnico.
- 34.000 m2 de área, do quais 5.000 m2 são cobertos. 
- 3 carreiras e rampas de 71 m, 97 m e 124 m.
- Cais de aprestamento de 300 m.
- Gruas,  autogruas, oficina de aços, tubagem, elétrica,  

mecanização...

AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO,S.A. (1991)
Especializada na construção de embarcações rápidas de alumínio.
- 15.000 m2 total.
-  4.000 m2 de instalações cobertas.
- Oficina de caldeiraria.
- Oficina mecânica.



ASTILLEROS ARMON BURELA,S.A. (1992) CONFORMADO Y CORTE,S.A. (2009)
- 13.500 m2 em área total.
- 5.600 m2 em área coberta.
- 2 carreiras cobertas para construção simultânea de 6 navios de 30 m.
- Cais de aprestamento de 250 m.
- Caldeiraria, fornecimentos e armazéns.

- 15.000 m2 de instalações compactas com:
- 1 carreira coberta até 120 m. 
- 1 carreira com capacidade de 70 m. 
- 1 cais de aprestamento de 180 m. 
- Oficina de caldeiraria, gruas móveis, pontes rolantes, autogruas, 

gabinete técnico...

- Assiste à produção do corte de aço e fornece peças e enformação .  
- 11.000 m2 área total. 7.400 m2 cobertos.
- 7 pontes rolantes de 5 t até 40 t e 4 gruas mural de 1 t.
- 1 máquina oxicorte 2 cabeçote/2 mesas de 2,5 m x 8 m.
- 1 máquina plasma 2 cabeçote/2 mesas de 2,5 m x 24 m.
- 1 máquina plasma 1 cabeçote/mesa de 3 m x 24 m.

- 148.000 m2 de instalações.
- Bacia de aprestamento flutuante com 2 cais de 239 m e 222 m.
- 2 docas secas de 170m x 25 m e 124 m x 17 m .
- 2 carreiras de aprestamento capazes até 180 m x 47 m. 
- Armazéns, oficinas, escritórios e gabinete técnico.

ASTILLEROS ARMON VIGO,S.A. (1999) ASTILLEROS ARMON GIJON,S.A. (2011) 



Produção 

Elevada capacidade de produção,  
superior a  40 navios entregues  
anualmente.

Este volume e a grande diversidade 
de navios construídos situam a ARMON 
como um   dos  líderes mundiais no seu 
segmento de mercado.



Tecnologia 
A ARMON possui os recursos e a experiência comprovada para 
fornecer soluções avançadas sem prejuízo do estrito cumprimento 
das bases do projeto, quer a nível económico quer em execução, 
prazos e entrega.          

Nos gabinetes técnicos de NAVIA, VIGO e  
GIJON são executadas as tarefas de 
concepção, cálculo  e desenvolvimento 
dos navios, em coordenação com os 
departamentos técnicos do resto das 
empresas.



A ARMON estabelece os mecanismos de Garantia 
de Qualidade requeridos pelo cliente sob qualquer 
norma e critério  de  classificação.                    

Todas as empresas cumprem a Norma UNE-EN-ISO 
9001 “Sistemas de Qualidade” para  a garantia da 
qualidade na concepção, no desenvolvimento, 
na produção, instalação e no serviço.        

Dispõem igualmente da certificação ISO 14001 
para os sistemas de gestão  ambiental e OHSAS 
18001 visando aumentar o nível de segurança e de 
salubridade de todas as suas instalações.
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Mais de 800 navios entregues   



Navios

Todo o tipo de pesqueiros, tais como atuneiros, 
palangreiros, arrastões... quer de fresco, quer 
congeladores.             

Rebocadores de porto,  alto-mar,  escort,  FIFI,  OILREC,  
com propulsão convencional, azimutal ou cicloidal.  

Offshore e de assistência a plataformas. 

Oceanográficos e de investigação. 

Ferries, monocasco ou tipo catamarã.

Navios de carga,  asfalteiros,   mercantes,  porta-con-
tentores...       

Embarcações  rápidas  em alumínio para salvamento, 
vigilância, pilotos de porto... com sistemas  de  
propulsão  convencional, wateryjet, fora de borda ou 
sterndrive.            

Outros navios de vasta gama: iates de luxo, navios de 
passageiros, dragas...

A ARMON  constrói   navios  de até 180 m de comprimento e à medida 
exata das necessidades de cada armador.



Pesqueiros



Pesqueiros 
- Atuneiros.
- Arrastões de fundo do fresco e congeladores.
- Arrastões pelágicos do fresco e com sistema RSW.
- Camaroeiros do fresco e congeladores.
- Cercadores do fresco e com viveiros.
- Palangreiros do fresco e congeladores.
- Embarcações de covos com viveiros.
- Artesanais do fresco.



A trajetória empresarial da  
ARMON começou em 1974 
construindo pesqueiros costeiros.  

Pela sua robustez e produtivida-
de, destacaram-se no merca-
do, proporcionando à ARMON 
um reconhecimento junto dos  
armadores pesqueiros.



Rebocadores 



- Rebocadores Cicloidais.

- Rebocadores  Azimutais.

- Rebocadores de Alto-Mar.

- Rebocadores de Porto.

- Rebocadores Escolta.

- Polivalentes de Salvamento, FIFI 
e combate à poluição.

A ARMON constrói todo o tipo de rebocadores 
com as tecnologias mais avançadas, tais como as 
necessárias ao combate à poluição e aos incêndios, 
ao apoio às plataformas ou para se operar nas 
regiões polares.

Rebocadores 



A tecnologia e a qualidade empregues 
pela ARMON dotaram os seus reboca-
dores da fiabilidade e da resistência 
necessárias para participar em missões 
de todo o tipo e em portos do mundo 
inteiro.



Offshore



Offshore
- Offshore, AHTS, Supplies.

- Posicionamento Dinâmico.

- Combate à Poluição.

- Extinção de Incêndios.

- Clean Design.

Nos offshore e de apoio a plataformas petrolíferas, 
a ARMON desenvolve  projetos de forte cariz 
tecnológico em navios de ponta e munidos dos 
últimos avanços relacionados com Posicionamento 
Dinâmico, Extinção de Incêndios, Clean Design, 
Classe de Conforto superior, ROV…





Oceanográficos e de Investigação 



Oceanográficos e de Investigação 
- Oceanográficos.

- De Investigação.

- Navios-escola.

- Formação Pesqueira.

A ARMON constrói na-
vios de alta tecnologia 
para cobrir  missões de 
investigação, oceano-
grafia  e  para a for-
mação pesqueira com  
equipamentos versáteis 
e adequados ao des-
empenho de funções 
múltiplas.      





Ferries  



Ferries   
- Ferries Monocasco.

- Tipo Catamarã.

A ARMON constrói Ferries extremamente 
confortáveis e com níveis de acabamento 
máximo. O que para outros é um extra, para 
nós constitui o padrão ARMON.

Um padrão de qualidade que abrange os 
seus Ferries; quer monocasco, quer de tipo 
catamarã.





Navios de Carga   



Navios de Carga   
- Cargueiros.

- Porta-contentores.

- Asfalteiros.

- Navios-tanque.

A ARMON conta com instrumentos 
modernos de concepção para 
desenvolver o projeto optimizando 
a estrutura face às condições de 
falha, regulamentação aplicável e 
comportamento no mar do navio.

A ARMON possui a capacidade 
técnica necessária para efetuar tanto 
a concepção como a construção de 
diversos tipos de navios de carga, porta-
contentores, asfalteiros e navios-tanque, 
contando com a versatilidade requerida.





Embarcações Rápidas   



Embarcações Rápidas    
- Embarcações de Salvamento.

- Embarcações de Vigilância.

- Embarcações de Pilotos.

- Embarcações para Mergulhadores.

- Embarcações Auxiliares.

Uma das maiores contribuições 
da ARMON nas embarcações 
rápidas  

é o avançado uso do alumínio 
em qualidade naval de altas 
prestações, que proporciona 
o valor acrescentado de 
uma vulnerabilidade menor, 
bem como a diminuição 
dos custos de manutenção, 
aumentando a vida operativa 
da embarcação muito para 
além das construídas com 
outros materiais. 

Embarcações a partir de 8 m 
de comprimento.



Embarcações de alumínio 
leves, robustas, rápidas e 
muito manobráveis, capazes 
de operar nas condições mais 
exigentes.   

     

São embarcações de altas 
prestações construídas no 
quadro de um programa de 
fabrico ágil e  muito versátil, 
que permite uma exata 
adaptabilidade às exigências 
e necessidades do cliente.         



Navios Vários   



Navios Vários   
- Dragas.

- Navios de apoio.

- Cruzeiros.

- Iates.

- Outros.

A ARMON adaptou-se às necessi-
dades destes diversos mercados 
fornecendo soluções de grande 
qualidade que permitem optimizar 
a versatilidade e o rendimento dos 
navios, sem lhes limitar a segurança.



Serviço e Asistencia   
- Solução Rápida de Consultas.

- Capacidade Logística.

- Reparações em doca seca ou flutuantes.

- Modernização e Transformações.

A ARMON tem uma grande capacidade logística 
para a assistência técnica e de reparação em 
qualquer situação, oferecendo uma completa 
gestão de negociação para o rápido trânsito 
internacional de peças ou de equipamentos.

A ARMON efetua  todo o tipo de 
reparações em terra; modificações, 
instalações, modernização de inte-
riores e equipamentos, saneamento   
e   pintura   de   navios…



Orgulhosos do nosso trabalho,  
A ARMON estabelece hoje as Soluções de amanhã



ASTILLEROS ARMON S.A.  (SEDE CENTRAL)

Av. del Pardo s/n.
33710 Navia - Asturias - Espanha
Tlf.:  (+34) 985 631 464  - Fax: (+34) 985 631 701

GPS: Latitud: 43.544411 (N). Longitud: -6.722571 (O).

Geral.- armon@astillerosarmon.com
Departamento Qualidade.- calidad@astillerosarmon.com
Departamento Comercial.- comercial@astillerosarmon.com
Departamento Contabilidade.- contabilidad@astillerosarmon.com
Departamento Compras.-           compras@astillerosarmon.com
Departamento Recursos Humanos.- personal@astillerosarmon.com
Gabinete Técnico.-            tecnica@astillerosarmon.com



Realização: 3mi grupo (2015)
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