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onceção e desenvolvimento 
de tecnologia exclusiva 

Com sede em Perafita, concelho de 
Matosinhos, a Tecnogial define-se como 
uma empresa inovadora, empregadora 
e parceira privilegiada de grandes 
indústrias e instituições nacionais e 
internacionais.

Tudo começou em 1982 quando 
Rui Almeida, António Azevedo e Albi-
no Carvalho, técnicos industriais, se 
uniram para apresentar ao mercado 
uma empresa geradora de soluções 
personalizadas de projeto e conceção 
de máquinas especiais, ajustadas às 
particularidades de cada cliente. 

O reconhecimento foi surgindo, lado 
a lado com a competência e experiência 
que lhe permitem hoje ser parceira de 
várias empresas e de múltiplos setores 
de atividade. Com uma equipa técnica 
composta por 75 colaboradores, a 

capacidade de oferecer um serviço 
chave na mão – que contempla o 
desenvolvimento de projeto, o fabrico, 
a pintura, a montagem, a automação, 
o apoio na instalação e a assistência 
técnica –, aliada à rapidez de resposta 
e à competitiva relação qualidade/preço 
tornam-na o player privilegiado de gran-
des nomes da indústria e de instituições 
diretamente ligadas ao ensino superior.

Dentro dos vários setores com os 

em Engenharia Mecânica e Engenharia 
Industrial e o LNEC – Laboratório Na-
cional de Engenharia Civil.

A marca Tecnogial está presente 
“nos cinco continentes”, quer de forma 
direta como por via de exportação indi-
reta. Em 2017, a empresa portuguesa 
apresentou um crescimento na ordem 
dos 100% em comparação com o perío-
do homólogo, atingindo uma faturação 
de 4,5 milhões de euros. O presente 

namente a Tecnogial foi integrando 
equipamentos computorizados que 
lhe permitiram alcançar uma posição 
de grande competitividade e integrar 
todas as valências, como já referimos, 
desde a conceção até à montagem do 
produto. Esta capacidade de resposta 
a todos os desafios impostos só é 
concretizável por via do permanente in-
vestimento em máquinas e tecnologias 

avançadas, entre os quais se destacam 
máquinas CNC de três e quatro eixos e 
equipamentos de ponta com tecnologia 
de corte de laser. 

Indissociável da tecnologia está 
a capacidade técnica desta equipa, 
altamente especializada e capaz de 
encontrar a resposta para qualquer 
desafio. Rui Almeida, sócio gerente, 
não deixa de reforçar a importância de 

todos os colaboradores, peças-chave 
no crescimento da empresa.

ENTIDADE 
EMPREgADORA
A colaboração da Tecnogial com 

as instituições de ensino prolonga-
-se também por via da integração de 
estudantes em regime de estágio pro-
fissional – maioritariamente oriundos 
da Faculdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto (FEUP), do Instituto 
Superior de Engenharia do Porto (ISEP) 
e do Centro de Formação Profissional 
da Indústria Metalúrgica e Metalome-
cânica (CENFIM). Realce-se que 68% 
dos colaboradores da Tecnogial provêm 
do CENFIM, um dado revelador da sua 
importância na contratação de jovens 
quadros. 

quais colabora – automóvel, alimentar, 
farmacêutico, etc. – destacam-se no-
mes como a PREH Portugal, o grupo 
SIMOLDES, a SONAE Indústria, a Ra-
mirez, a par da colaboração com institui-
ções de ensino como as Universidades 
do Porto, UTAD, Aveiro e Lisboa, assim 
como centros de investigação como o 
INEgI – Instituto de Ciência e Inovação 

ano promete superar os números do 
ano transato.

ALTERAçõES EM 
TRêS DéCADAS DE 
MERCADO
Começando a trabalhar com má-

quinas totalmente manuais, paulati-

A capacidade de apresentar soluções tecnológicas 
que respondem de forma personalizada aos desafios 
de instituições, empresas e indústrias tem permitido 
à Tecnogial trabalhar em várias frentes dentro e fora 
de portas.


