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EXPONOR EXHIBITIONS. 
BRINGING PEOPLE TOGETHER.

Convergência, conexão, interação. Na Exponor Exhibitions, olhamos para os eventos como 
plataformas de contato, de negócio e de partilha.
Dos grandes eventos aos formatos de nicho, apresentamos soluções à medida de cada 
desafio, num modelo chave-na-mão, em qualquer ponto do país.
Antecipamos tendências, definimos conceitos, colocamos a logística ao serviço da 
criatividade e inovação.
Criamos pontes de contacto, incentivamos sinergias, aproximamos pessoas.

EXPONOR EXHIBITIONS.  
BRINGING PEOPLE TOGETHER.

Convergence, connection, interaction. At Exponor Exhibitions, we look at events as contact, 
business and networking platforms.
From large events to niche formats, we present solutions tailored to each challenge, in a 
“turn-key” model, anywhere in the country.
We anticipate trends, define concepts, place logistics at the service of creativity and 
innovation.
We create contact bridges, we encourage synergies, we bring people together.





ADIRA

A ELÉCTRICA

AMOB

BALANÇAS MARQUES

CARLOS MOREIRA GONÇALVES 

CEI

CONIEX

CUBOTONIC

ELECTROPORTUGAL

EMIR

F. RAMADA

FORJAÇO

J. MATOS

MECÂNICA EXACTA

MOTOFIL

PORTLASER

RICO

RUBETE

SAFA

SEW EURODRIVE

SUCOREMA

WEGEURO

ÍNDICE
INDEX



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

A ADIRA é um fabricante e fornecedor global de 
soluções de engenharia, especializada na produção 
de quinadoras hidráulicas, elétricas e híbridas, 
guilhotinas, células robotizadas e fabrico aditivo.

Com mais de 60 anos de experiência e clientes nos 
quatro cantos do globo, conseguimos responder de 
forma eficiente aos mais complexos desafios que nos 
são apresentados.

ADIRA is a global manufacturer and supplier 
of engineering solutions, specializing in the 
production of hydraulic, electric and hybrid metal 
forming machines, slitters, robot cells and additive 
manufacturing.

With more than 60 years of experience and 
customers in the four corners of the globe, we can 
efficiently respond to the most complex challenges 
that are presented.

▶ Quinadoras;
▶ Guilhotinas;
▶ Células de Quinagem Robotizadas;
▶ Automação Industrial
▶ Fabrico Aditivo

▶ Quinadoras;
▶ Slitting machines;
▶ Robotic cutting cells;
▶ Industrial Automation
▶ Additive Manufacturing

ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS S.A.

Rua das Lages, 67 - 4410-272 Canelas 
V. N. Gaia Portugal  
T.+ 351 226 192 700

troliveira@adira.pt | +351 916 821 076
www.adira.pt 



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

A Eléctrica, foi fundada em 1924, encontrando-se 
portanto a comemorar os 97 anos de existência.

Atualmente a A Eléctrica concebe, fabrica e instala 
equipamentos industriais de acordo com as 
necessidades específicas dos clientes.

O foco da sua atividade está relacionado com 
as soluções para o tratamento de várias peças e 
materiais (desengorduramento, pintura e secagem), 
podendo projetar e fabricar outros tipos de máquinas 
especiais para as mais diversas utilizações.

A sólida experiência adquirida ao longo de mais de 
50 anos permitiu adquirir um grande know-how no 
projeto, fabrico e montagem dos equipamentos de 
pré-tratamento, secagem, pintura e polimerização, 
tanto de peças metálicas como plásticas. Concebe e 
fabrica equipamentos igualmente para o tratamento 
de outros substratos (cortiça, ganga, cartão, nylon, 
peles, etc).

Desta forma, a A Eléctrica, Lda está em condições de 
fornecer aos seus clientes soluções integradas “chave 
na mão”.

Na atividade da A Eléctrica consta igualmente a 
fabricação de bombas centrifugas e a comercialização 
de botijas de gás da Repsol.

A A Eléctrica está localizada em Vila Nova de 
Famalicão, ocupando a atividade produtiva uma área 
coberta de 3.000 m2. O volume de vendas em 2020 
foi de 2,5 milhões de euros.

A Eléctrica, was founded in February 1924 being 
therefore celebrating is 97 years of existence.

Currently A Eléctrica designs, manufactures and 
installs industrial equipment according to the 
customer’s specific needs.

The focus of is activity is related to the solutions 
for the treatment of various parts and materials 
(degreasing, painting and drying), being able to 
design and manufacture other types of special 
machines for many different uses.

The solid experience obtained over more than 
50 years allows acquiring a great know-how in 
the design, manufacture and assembling of pre-
treatment, drying, painting and polymerization, 
both metal and plastic pieces. Also designs and 
manufactures equipments for the treatment of other 
substrates (cork, jeans, cardboard, nylon, leather, etc).

In this way, the A Eléctrica, Lda is able to provide his 
clients with integrated “turnkey” solutions.

In A Eléctrica activity is also the manufature of 
centrifugal pumps and the commercialisation of 
Repsol gas cylinders.

A A Eléctrica is located in Vila Nova de Famalicão, 
occupying the productive activity a covered area 
of 3.000 m2. The company turnover in 2020 was 2,5 
million euros.

▶ Instalações de Pintura (pintura liquida e pó);
▶ Tratamento de Superfícies (Tuneis de 
desengorduramento, lavagem e nanotecnologicos);
▶ Cabines de pintura (filtros secos, cortina de água, rega  
e pó);
▶ Túneis de secagem e polimerização (Túneis em linha, 
 em “U” e em “Z”);

▶ Painting plants (liquid painting and coating);
▶ Surface treatment (Degreasing, washing, phosphating 
and nanotechnologic tunnels);
▶ Painting booths (Dry filters, water curtain, watering hose 
and power coating);
▶ Drying and polymerization tunnels (Continuous, in “U” 
and in “Z” tunnels);

A ELÉCTRICA

Av. 25 de Abril nº 364
4760-101 V. N. DE FAMALICÃO - PORTUGAL
T. +351.252.303440

geral@aelectrica.pt
www.aelectrica.pt

▶ Transportadores (simples via, dupla-via, solo, “skid” e tela);
▶ Estufas (secagem após lavagem, polimerização após 
pintura, tratamento térmico e outras aplicações);
▶ Bombas centrífugas;

▶ Conveyors (one way, power & free, ground and mesh);
▶ Ovens (drying after wash, drying after painting, heat 
treatment and other applications);
▶  Centrifugal pumps;



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

AMOB S.A. fornece uma das maiores gamas de 
equipamentos especializados para a indústria de 
curvatura de tubos e perfis a nível mundial.

Fundada em 1960 por António Martins Oliveira 
Barros (AMOB) e posteriormente sucedido pelo 
seu filho Manuel Barros e pelos seus netos Inês 
Barros e Manuel António Barros, a AMOB tornou-
se progressivamente líder mundial no fabrico de 
equipamentos para a indústria da metalomecânica. 
Servimos o mercado global com um nível excecional 
de equipamentos e ferramentas para a curvatura de 
tubo, perfis e conformação de extremos – dos mais 
simples equipamentos manuais aos mais complexos 
sistemas CNC totalmente elétricos.

A AMOB desenvolve, projeta, produz, comercializa e 
presta assistência técnica a uma enorme variedade 
de produtos para um sem número de sectores 
industriais de topo, incluindo o automóvel, naval, 
aeronáutico, construção, entre outros. Orgulha-se da 
sua capacidade produtiva em Portugal, empregando 
mais de 140 pessoas nas suas instalações principais 
em Louro, com mais de 20.000m2 de área.

Founded in 1960 by António Martins Oliveira Barros 
(AMOB) and followed now by his son Manuel Barros 
and by their grandchildren Inês Barros and Manuel 
António Barros, AMOB has progressively become 
the world’s leading manufacturer of metalworking 
technologies, providing one of the biggest ranges of 
specialised equipment for the tube and pipe bending 
industry worldwide. We serve the global market with 
exceptional machinery and tooling for tube and pipe 
bending, section bending and swaging purposes 
– ranging from simple, manual appliances to 
complex, fully electric CNC powered systems. AMOB 
designs, develops, retails and services a variety of 
products for a range of leading industrial industries 
including automobile and shipping, aeronautics and 
construction amongst others. AMOB has a proud 

history of manufacturing in Portugal, employing over 
160 staff members at our main plant in Porto, with 
more than 20.000m2 in area.

▶ Máquinas de curvar tubo;
▶ Máquinas de arquear;
▶ Conformadoras de extremos;
▶ Perfiladoras;

▶ Tube bending machines;
▶ Section bending rolls;
▶ End forming machines;
▶ Roll forming;

AMOB S.A

Rua Padre Domingos J. Pereira,
1249 4760-563 Louro – Portugal
T. +351 252 330 900

sales@amob.pt
www.amobgroup.com
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Fundada em 1967, a Balanças Marques já ultrapassou 
o meio século de atividade no fabrico de balanças 
comerciais e industriais, sendo líder nacional na área 
da pesagem e o maior fabricante de básculas de 
pesar camiões. 

A Balanças Marques foi eleita a melhor empresa de 
pesagem do mundo em 2019 e 2021, assim como 
vários dos seus equipamentos têm sido considerados 
os melhores a nível mundial nos últimos anos, com 
destaque para a balança BM5 ARM e a báscula de 
pesar camiões PCM M1500.

Com sede em Braga, a Balanças Marques possui 
empresas em Espanha, França, Brasil e China, 
totalizando as suas instalações cerca de 10 mil metros 
quadrados.

Com um volume de negócios de 7 Milhões de Euros 
em 2020 (todo o Grupo José Pimenta Marques, de 
que faz parte, fatura cerca de 17 Milhões), a Balanças 
Marques é líder nacional na área da pesagem e líder 
igualmente nas exportações do setor. Em 2019, 70,1% 

das exportações nacionais na área da pesagem foram 
da responsabilidade da Balanças Marques, cujos 
produtos estão presentes em inúmeros países um 
pouco por todo o mundo, como Espanha, França 
Alemanha, Bélgica, Suíça, Rússia, Grécia, Argélia, 
Marrocos, Tunísia, Angola, Moçambique, Chile, 
Colômbia, Peru, Paraguai, Bolívia, Índia, entre muitos 
outros.

Procurando manter-se na linha da frente na 
investigação de novas tecnologias, a empresa 
desenvolve também software específico para o setor 
da pesagem, além de prestar serviços de assistência 
técnica e manutenção preventiva, tendo ainda um 
laboratório de metrologia (CallMarques) acreditado 
para realizar serviços de calibração de instrumentos 
de pesagem desde 1 miligrama até às 60 toneladas.

Founded in 1967, Balanças Marques has already 
surpassed half a century of activity in the 
manufacture of commercial and industrial scales, 
being the national leader in the Weighing area and 
the largest manufacturer of weighbridges.

Balanças Marques was elected as best weighing 
company in the world in 2019 and 2021, as well as 
several of its equipment have been considered the 
best in the world in recent years, like BM5 ARM scale 
and the weighbridge PCM M1500.

Headquartered in Braga, Balanças Marques has 
companies in Spain, France, Brazil and China, with a 
total of approximately 10 thousand square meters.

With a turnover of 7 Million Euros in 2020 (the entire 
José Pimenta Marques Group, of which it is part, 
has a turnover of around 17 Million Euros), Balanças 
Marques is the national leader in the weighing 
area and also a leader in the sector’s exports. In 

2019, 70.1% of national exports in the weighing area 
were the responsibility of Balanças Marques, whose 
products are present in numerous countries all over 
the world, such as Spain, France, Germany, Belgium, 
Switzerland, Russia, Greece, Algeria , Morocco, 
Tunisia, Angola, Mozambique, Chile, Colombia, Peru, 
Paraguay, Bolivia, India, among many others.

Looking to keep in the forefront of research of new 
technologies, the company also develops specific 
software for the weighing industry, provides technical 
assistance and preventive maintenance, and also 
has a metrology laboratory (CallMarques) accredited 
to carry out calibration services for weighing 
instruments from 1 milligram to 60 tons.

▶ Báscula de Pesar Camiões PCM M1500;
▶ Báscula de Pesar Camiões SG;
▶ Balanças BM5 ARM;
▶ Balanças BM5 Junior;
▶ Visores BM400;
▶ Visores BM500;
▶ Visor BM700 Mupi;

▶ Weighbridge PCM M1500;
▶ Weighbridge PCM SG;
▶ BM5 ARM scales;
▶ BM5 Junior scales;
▶ BM400 indicators;
▶ BM500 indicators;
▶ BM700 Mupi;

BALANÇAS MARQUES

Parque Industrial de Celeirós (2ª Fase)
4701-905 Braga – Portugal
Telefone: +351 253 309 830
Fax: +351 253 672 882

bm@balancasmarques.pt
www.balancasmarques.pt
www.callmarques.pt

▶ Visores BM1000;
▶ Plataformas industriais;
▶ Software de Pesagem;

▶ BM1000 indicators;
▶ Industrial Platforms;
▶ Weighing Software;



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

G&F - Carlos Moreira Gonçalves & Filhos,
Lda é uma indústria metalomecânica que
desenvolve a sua atividade ao nível do fabrico
e comercialização de equipamentos industriais.
É também uma empresa especializada na
elaboração de estudos e projetos (layouts
industriais) e na automatização e programação
de máquinas industriais. Estamos dotados
de uma gama de produtos diversificada:
transportadores de rolos industriais, mesas
elevatórias, sistemas de vácuo e equipamentos
especiais que permitem cumprir com as
exigências de qualquer “projeto por medida”,
oferecendo sempre ao mercado um produto de
alta qualidade.

G & F - Carlos Moreira Gonçalves & Filhos Lda
is a metalomechanics industry that develops
its activity on the frame of the industrial
equipments production and commercialization.
It is also a specialized company in the
development of studies and projects (industrial
layouts), authomatization and programming
industrial machines. We are equipped with
a varied range of products: industrial rollers
conveyor, lifting tables, vacuum systems and
special equipments that allows you to meet
any “made-to-measure” project requirements,
always offering to the market a high quality
product.

▶ Conceção de estudos e projetos (layouts industriais);
▶ Rolos industriais;
▶ Transportadores de rolos industriais;
▶ Mesas elevatórias;
▶ Sistemas de vácuo;
▶ Equipamentos especiais - “Projetos por medida”;

▶ Design of studies and projects (industrial layouts);
▶ Industrial Rolls;
▶ Industrial Roller Conveyors;
▶ Lift Tables;
▶ Vacuum systems;
▶ Special equipment-”tailor-made Projects”;

G&F – CARLOS MOREIRA GONÇALVES & FILHOS, LDA

Rua Circular da Igreja, 85
4585-034 Baltar, Paredes - Portugal
T. 224 151 010 / 917 662 533
F. 224 151 010

gef@geflda.pt
www.geflda.pt



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

A CEI desenvolve e produz equipamentos 
tecnologicamente avançados e novadores para os 
setores das Rochas Ornamentais, do Calçado e da 
Indústria Automóvel.

A CEI, desde 1995, desenvolveu mais de 140 soluções 
tecnológicas para diversas áreas, recorrendo às 
tecnologias de jacto de água, de laser, além de CAD 
/ CAM, visão artificial, Nesting automático, robótica e 
controladores CNC. Procura uma solução para a sua 
indústria, desafie-nos!

Nos últimos anos, as exportações representaram 
cerca de 50% do volume total de negócios, sendo 
a marca CEI internacionalmente reconhecida, com 
centenas de equipamentos instalados em mais de 54 
países tais como:
Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Canadá, China, Coreia do Sul, Emiratos Árabes Unidos, 
Espanha, França, Holanda, México, Índia, Qatar, Reino 
Unido, Tailândia, USA.

A CEI dispõe de meios próprios de concepção e 
desenvolvimento de produto, nomeadamente 
electrónica, sofware, automação e mecânica,  assim 
como serviços pós-venda que garantem a otimização 
do desempenho dos seus equipamentos ao mais alto 
nível.

Na Emaf, a CEI apresentará pela primeira vez um 
equipamento de corte de materiais sintéticos por 
jacto de água pura.

CEI develop and produce technologically advanced 
and innovative equipments for the Stone, Footwear 
and Automotive industries.

CEI, since 1995, has developed more than 140 
equipment with technological solutions to diverse 
areas, using the waterjet, laser technologies besides 
CAD/CAM, artificial vision, automatic nesting, 
robotics and CNC controllers.
Looking for a solution for your industry, challenge us!

Last year, exports accounted for around 50% of total 
turnover. The CEI brand is internationally known, with 
hundreds of our equipments sold in over 54 countries, 
such as Germany, Saudi Arabia, Australia, Austria, 
Belgium, Canada, China, South Korea, United Arab 

Emirates, Spain, France,  Netherlands, Mexico, India, 
Qatar, UK, Thailand, USA.

CEI has its own engineering department responsible 
for the design and development of it’s equipment, 
specifically electronics, software, automation and 
mechanics. CEI also has an after sales department 
that provides to its customers support to reach high 
performance of your equipment.

At Emaf, CEI will introduce for the first time an pure 
water jet cutting equipment for synthetic materials.

▶ PowerJET - Máquina de corte por Jacto de Água
Abrasivo com visão;
▶ SimpleKnife – Máquina de corte por lâmina
de alta frequência;
▶ RobotJET – Sistema robotizado de corte por
Jacto de Água;
▶ SintexJet – Sistema de corte por Jacto
de Água Pura;

▶ PowerJET – Abrasive WaterJet Cutting Machine
with Vision;
▶ SimpleKnife – High frequency knife-cutter;
▶ RobotJET – WaterJet robotized Cutting system;
▶ SintexJet – Pure WaterJet Leather Cutting system;
▶ StoneCUT® LINE – Intelligent Bridge Saw
Machine with vision;
▶ StoneCUT® MILL Master – CNC Machine, Milling

CEI 
COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA

Rua dos Açores, 278 | Zona Industrial das Travessas
3700-018 S. João da Madeira | Portugal
T. +351 256 831 411 | F. +351 256 831 412

sales@zipor.com  
www.ceigroup.net

▶ StoneCUT® LINE – Linha CNC de Corte
à medida por Disco, com visão;
▶ StoneCUT® MILL Master – Máquina CNC
de Fresa e Disco até 1.200 mm, 6 eixos.
▶ Plutão – Equipamento de Fresagem 3 a 5 eixos para 
metalomecânica
▶ Equipamentos de Controlo da Qualidade

and Cutting until 1.200 mm, 6 axis;
▶ Plutão – 3-5 axes CNC Milling Machine for metalomecanic
▶ Quality Control Equipments 
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A CONIEX, SA constituída há mais de 35 anos, tem 
como objeto social a atividade de investigação, 
fabricação, comercialização e representação de 
máquinas e acessórios para a Indústria de Tratamento 
de Superfícies: Vibração, Granalhagem, Decapagem, 
Desengorduramento e Soluções para Fundição 
Injetada e Fundição Centrifuga.

Ao longo dos 35 anos de existência no mercado 
ibérico e mais recentemente na América Latina e 
fruto da evolução do mercado, passou também a 
desenvolver atividades de reconstrução de máquinas 
e equipamentos.

Desde a sua constituição, a CONIEX, tem de forma 
sustentada crescido, com uma adequada política 
de investimentos, donde se destaca a mudança de 
instalações e posterior ampliação até à área atual de 
mais de 2.000m2.

Somos fornecedores das principais empresas 
nacionais com necessidades em preparação de 
superfícies e de empresas fabricantes de peças e 
componentes metálicos, para os quais temos sempre 
ao seu dispor uma vasta gama de equipamentos, 
acessórios e os respetivos produtos.

Coniex, SA founded over 35 years ago, has as social 
object the activity of research, manufacturing, 
marketing and representation of equipment and 
supplies, particularly for Surface Treatment Industry: 
Vibration, ShotBlasting, SandBlasting, Washing 
and Degreasing. Also solutions for Diecasting and 
Centrifugal Foundry.

During the 35 years of existence in the Iberian market 
and more recently in Latin America and the result 
of market developments, also began to develop 
reconstruction and rebuild machines activities.

Since its establishment, CONIEX has steadily grown, 
with an appropriate investment policy, where it 
stands out and change facilities and subsequent 
extension to the current area of more than 2.000m2.

We are suppliers of major national companies with 
needs in surface preparation and manufacturers of 
metal parts and components, for which we always 
have at their disposal a wide range of equipment’s, 
accessories and products.

▶ Granalhagem e decapagem: granalhas aço e inox, 
microsferas de vidro;
▶ Fundição injetada de zamak e aluminio – equipamentos e 
periféricos; 
▶ Fornos e torres fusoras de alumínio;
▶ Decapagem Química de Pinturas; 
▶ Cubas de Imersão com ultrassons;

▶ Blasting and pickling: steel and astainless steel shot, 
glass beads;
▶ Diecasting of zamak and aluminum – equipment’s and 
peripherals; 
▶ Furnaces and aluminum melting towers;
▶ Chemical Paint Stripping; 
▶ Immersion Tanks with ultrasonic;

CONIEX- PRODUTOS QUÍMICOS E MÁQUINAS, S.A.

Via Central de Milheiros, 638
4475-330 Maia
T: +351 229 619 930
F. +351 229 619 939

coniex@coniex.pt
www.coniex.pt

▶ Lavagem e Desengorduramento Industrial; 
▶ Máquinas lavadoras em túnel e cóclea; 
▶ Linhas Automáticas;
▶ Vibração industrial e Vibração a seco;
▶ Tratamento Térmico e estufas;

▶ Industrial Degreasing: Washing Machines
▶ Industrial Vibration and Dry Vibration
▶ Thermal treatment and ovens



PRINCIPAIS PRODUTOS

A CUBOTONIC é uma empresa fortemente 
vocacionada para a transformação de chapa por 
outsourcing. 

Somos uma equipa profissional, jovem e dinâmica, 
dotada de mão-de-obra especializada e qualificada, 
garantindo a evolução e melhoria dos nossos 
produtos e serviços. 

Apostamos na qualidade e na excelência através da 
prestação de um serviço personalizado a cada cliente. 
Disponibilizamos uma solução à medida do cliente, 
dispondo de uma variedade de processos, tais como: 
Desenvolvimento de conceitos, desde o projeto, 
passando pela elaboração de todos componentes 
metálicos até à fase final de assemblagem (mecânica, 
eletrificação e eletrónica) de produtos e sub-produtos 
de acordo com as especificações e necessidades 
de cada cliente, que podem incorporar cablagens 
elétricas, estruturas metálicas e outros tipos de 
materiais e componentes. 

Para além do vasto leque de clientes nacionais, 
contamos também com clientes internacionais em 
Espanha, França, Inglaterra e Suíça. 

Área Coberta ≅ 6000 m²
Volume vendas 2020: 5 600 310.45€
Países de Exportação (2019-2020):
França – 1.47% - 3.08% 
Espanha – 2.44% - 1.86%

CUBOTONIC is a company strongly oriented to the 
transformation of sheet metal by outsourcing. 

We are a professional, young and dynamic team 
with a specialized and qualified workforce, ensuring 
the evolution and improvement of our products and 
services. 

We invest in quality and excellence by providing a 
personalized service to each customer. 

We offer a solution tailored to the customer, with a 
variety of processes, such as: Concept development, 
from the project, through the preparation of all 
metal components to the final assembly phase 
(mechanical, electrification and electronic) of 

products and sub-products according to the 
specifications and needs of each client, which may 
incorporate electrical wiring, metal structures and 
other types of materials and components. 

Besides the wide range of national clients, we also 
have international clients in Spain, France, England 
and Switzerland.

▶ Desenvolvimento e projeto de produtos metálicos
▶ Corte Laser
▶ Puncionagem
▶ Quinagem CNC e Robotizada
▶ Soldadura Manual e Robotizada
▶ Maquinação CNC
▶ Acabamentos Ferro / Inox
▶ Pintura Eletrostática

CUBOTONIC – INDÚSTRIA METALOMECÂNICA LDA

Rua da Enomecânica, Nº 1, Casal dos Faustinos
2665-495 VENDA DO PINHEIRO
T. 210 497 230

geral@cubotonic.pt 
www.cubotonic.pt
Contacto Preferencial/Preferred Contact:
tecnica@cubotonic.pt | fsilva@cubotonic.pt

▶ Assemblagem
▶ Integração de equipamentos eletrónicos
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A Electro Portugal é uma empresa familiar, fundada 
em 1948, com sede no Forte da Casa (Lisboa), 
delegação na Maia e filial em Barcelona (Eurotrod 
Ibéria). A marca é líder em Portugal, contendo uma 
vasta gama de elétrodos especiais para soldadura 
de marca própria, a EUROTROD, criada em 1993 
diretamente do Forte da casa.

Ao longo dos anos tem privilegiado o apoio 
técnico reforçado, tendo em vista a melhoria de 
todos os serviços apresentados. Desta forma, a 
Electro Portugal dispõe de uma equipa comercial 
especializada, distribuída pelo território nacional, 
dois centros de assistência e reparação, em Lisboa 
e no Porto, e um laboratório e centro de I&D, onde 
a produção é submetida a rigorosos testes de 
qualidade e novas fórmulas são desenvolvidas.

Atualmente os principais mercados de atuação 
dividem-se em duas vertentes: mercado nacional, 
e o mercado de exportação, que tem cada vez mais 
importância para a estratégia de crescimento e 
desenvolvimento da empresa.

A Electro Portugal é uma marca bastante consolidada 
no mercado e conta com quase 75 anos de 
experiência nesta indústria, exporta 40% da sua 
produção para países como a Espanha, Franca e Itália 
e espera-se que o volume de vendas do presente ano 
venha a atingir os 18 milhões de euros. 

Por fim, a marca é também distribuidora autorizada 
de grandes marcas internacionais produtoras de 
materiais e equipamentos para soldadura e corte, 
nomeadamente a KEMPPI, KOBELCO, SOITAAB, 
PLYMOVENT, PROMOTECH, KEY PLANT, PARMIGIANI, 
entre outras. 

Electro Portugal is a family business, founded in 
1948, with headquarters in Forte da Casa (Lisbon), 
delegation in Maia and a subsidiary in Barcelona 
(Eurotrod Iberia). The brand is leader in Portugal, 
containing a wide range of special electrodes for 
welding and its own brand, EUROTROD, created in 
1993 directly from Forte da casa.

Over the years, it has privileged the technical support, 
to improve all commercialized services. In this way, 
Electro Portugal has a specialized commercial team, 
distributed throughout the national territory, two 
assistance and repair centers, in Lisbon and Porto, 
and a laboratory and R&D centre, where production 
is subjected to rigorous quality and new developed 
formulas.

Currently, the main operating markets are divided 
into two parts: the national market, and the export 
market, which is increasingly important for the 
company’s growth and development strategy.

Electro Portugal is a well-established brand in the 
market and has almost 75 years of experience in 
this industry, exports 40% of production to countries 
such as Spain, France and Italy and this year’s sales 
volume is expected to reach 18 million euros.

It is also an authorized distributor of major 
international brands producing materials and 
equipment for welding and cutting, like KEMPPI, 
KOBELCO, SOITAAB, PLYMOVENT, PROMOTECH, KEY 
PLANT, PARMIGIANI, among others.

▶ Produção de elétrodos; 
▶ Varetas;
▶ Fios sólidos e fluxados;
▶ Máquinas para soldadura MMA,MIG/MAG, TIG e Plasma;
▶ Acessórios e EPI da marca EUROTROD; 
▶ Produtos para corte, processamento de chapas e tubo;        

▶ Production of electrodes; 
▶ rods;
▶ Solid and fluxed wires;
▶ Machines for MMA, MIG/MAG, TIG and Plasma welding; 
▶ EUROTROD brand accessories; 
▶ Products for cutting, processing sheets and tubes;

ELECTRO PORTUGAL

Parque Tejo
Estrada Nacional No 10. Km 131.200 Bloco E – Fracção
A 2625-445 Forte da Casa. Lisboa
T. +351. 213616400 | F: +351.213643178

dir.comercial@electro-portugal.pt
www.electroportugal.com



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

Emir, Lda, dedica-se ao fabrico de estruturas 
metálicas, à indústria de retificação e manutenção 
industrial no mercado nacional e internacional. Possui 
uma basta variedade de equipamentos, oferecendo 
assim a sua polivalência na execução, fabrico e 
comercialização de produtos e serviços para os 
setores industriais sempre com critérios máximos de 
rigor e empenho.

• Serviço de manutenção industrial e assistência 
técnica 
• Serviço de plaina, mandrilhadora, escatelador, 
retificador e torno e fresadora cnc e convencional
• Serviço de serralharia, quinagem, corte a plasma cnc 
e guilhotina

Emir, Lda, is dedicated to the manufacture of 
metallic structures, to the industrial rectification 
and maintenance industry in the national and 
international market. It has a wide variety of 
equipment, thus offering its polyvalence in the 
execution, manufacturing, and commercialization 
of products and services for the industrial sectors, 
always with maximum criteria of rigor and 
commitment.

• Industrial maintenance and technical assistance 
service
• Metal planer, boring machine, slotting machine, 
grinding machine, conventional, cnc lathe and 
milling service.
• Metal work, cutting, milling and plasma cutting 
service

▶ Reparação de baldes;
▶ Retificação Portatil;
▶ Estruturas Metálicas;
▶ Fabrico de peças á medida;

▶ Bucket repair;
▶ Portable rectification;
▶ Metal structure;
▶ Shaft manufacture;

EMIR – ESTRUTURAS METÁLICAS E INDÚSTRIA DA 
RETIFICAÇÃO, LDA 

Morada: Z.I. Padreiro, lote 14, Rua do Comércio, Nº275
Codigo Postal: 4970-500 Arcos de Valdevez
T. 258 733 535 

geral@emir.pt
www.emir.pt



Com 85 anos no mercado nacional, o Ramada 
Aços tem vindo a destacar-se cada vez mais na sua 
área de negócio e a apostar progressivamente na 
inovação e digitalização, com o objetivo de chegar a 
soluções mais otimizadas e que permitam uma maior 
proximidade e melhor atendimento aos clientes.

Sendo o aço o nosso principal produto, e com uma 
gama diversificada de matérias-primas, atualmente 
disponibilizamos aços e ligas especiais e os melhores 
e mais rentáveis produtos para cada aplicação final.

Para além dos Aços Ferramenta e da 
Metalomecânica, o Ramada Aços aposta cada 
vez mais nos aços inoxidáveis, principalmente em 
aplicações mais exigentes na resistência à corrosão, 
na área alimentar, química, têxtil e automóvel.

A nossa presença no mercado das Ferramentas de 
Corte é também mais evidente do que nunca. No 
sentido de orientarmos o cliente para a seleção da 
ferramenta de corte adequada, temos não só uma 
vasta oferta em gamas de ferramentas mas também 
em marcas representadas.

No Ramada Aços dispomos de soluções integradas 
e, por isso, disponibilizamos vários serviços de acordo 
com as necessidades do cliente – os Tratamentos 
Térmicos, a Maquinação e o Laboratório de Qualidade 
são apenas alguns dos serviços prestados.

Visite-nos em ramada.pt para ficar a saber mais sobre 
nós e sobre todos os nossos produtos e serviços.

After 85 years in the national market, Ramada Aços 
has been increasingly standing out in its business 
area and progressively focusing on innovation and 
digitalization in order to reach more optimized 
solutions that allow greater proximity and better 
service to customers.

Since steel is our main product, and with a wide 
range of raw materials, we currently provide steel 
and special alloys and the better and most profitable 
products for each application.

Besides Tool Steel and Metalworking, Ramada Aços 
is exponentially focusing on stainless steel, mainly 
in corrosion resistance applications, in the food, 
chemical, textile and automobile sectors.

Our presence in the Cutting Tools market is also more 
evident than ever. In order to guide the customer in 
selecting the right cutting tool, we not only have a 
wide range of tools but also represented brands.

At Ramada Aços we have integrated solutions 
and, because of that, we provide various services 
according to the customer’s needs – Heat 
Treatments, Machining and the Quality Laboratory 
are just a few of the services performed.

Visit us at ramada.pt to know more about us and 
about our products and services.

RAMADA AÇOS

Avenida da Régua, 3884 - 004 Ovar
GPS: N40.862104, W8.639374

marketing@ramada.pt



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

O início da nossa existência decorreu em meados 
dos anos 50 como uma ferraria artesanal. Em 1966 
foi fundada a Forjaço - Aço Forjado, Lda., deixando 
a ferraria artesanal para se afirmar na indústria do 
forjamento, sendo hoje uma referência nacional.

 - Volume de Vendas 2020:   
  2 milhões de euros;
- Exportação de 50% da produção para Espanha;
- Área total: 15000 m2 / Área coberta: 3000 m2. 

Com uma vasta experiência no forjamento a quente 
de aço, possuímos os meios técnicos e humanos 
para implementar a produção de qualquer tipo de 
peça forjada a partir de um modelo, de um desenho 
ou simplesmente de uma ideia. A nossa produção 
destina-se principalmente ao sector elétrico, 
automóvel, ciclomotor, construção civil, agrícola e 
industrial.

Dispondo de várias linhas de produção constituídas 
por prensas e martelos com capacidade de 
forjamento até 2500t, podemos fabricar peças até 7 
Kg com recurso à tecnologia CAD/CAM na produção 
de moldes e ferramentas.

Tendo sempre presente como estratégia a melhoria 
contínua, a empresa está certificada segundo o 
referencial normativo internacional “ISO 9001” 
desde 2007, estando atualmente em preparação a 
certificação segundo o referencial IATF 16949.

The beginning of our existence took place in the 50´s 
as an artisanal smithy. In 1966 Forjaço - Aço Forjado, 
Lda. was founded. Putting aside the artisanal smithy, 
Forjaço establishes itself in the forging industry 
becoming what it is today, a national standard.

- Sales 2020: 2 million €;
 - Export: 50% to Spain;
- Total area: 15000 m2 / Covered area: 3000 m2. 

With extensive experience in the hot forging of steel, 
Forjaço holds the technical and human resources to 
implement the production of any forged part, from a 
model, a drawing or simply an idea. Our production 
is mainly intended for the electrical and construction 
sector, automotive and motorcycle industry, agricul-
ture and industrial machinery.

Featuring several production lines consisting of 
presses and hammers with capacity up to 2500 tons, 
Forjaço can manufacture parts up to 7 kg using CAD/
CAM technology in the production of dies / tools.

Bearing in mind a strategy of continuous 
improvement, the company is certified according 
to international reference standard “ISO 9001” since 
2007, and is currently preparing the IATF 16949 
certification.

FORJAÇO – AÇO FORJADO, LDA.

Rua Conde Tavares Ferrão, Nº 28
3780-011 Amoreira da Gândara
Anadia, PORTUGAL
T +351 231 596 414

comercial@forjaco.com
www.forjaco.com



DESPOEIRAMENTO INDUSTRIAL 

Sediada na Trofa há mais de 25 anos. somos uma 
empresa dinâmica que oferece uma gama de 
soluções que contribuem para a melhoria das 
condições no local de trabalho e para o bom 
funcionamento dos equipamentos produtivos, 
nomeadamente soluções de Despoeiramento 
Industrial. Pintura e Acabamento. Energia e 
Aquecimento, Eliminação de Detritos, Ventilação 
Adiabática, ATEX/Anti-incêndio, Torres de 
Arrefecimento. Insonorização. Assistência Técnica/
Energia e Montagens. para diversos setores 
industriais.

▶ Indústria da Madeira
▶ Indústria Metalomecânica
▶ Indústria da Cortiça
▶ Indústria Náutica
▶ Indústria dos Produtos Químicos
▶ Indústria Têxtil
▶ Indústria do Papel e Cartão
▶ Indústria Alimentar e Farmacêutica
▶ Indústria dos Plásticos
▶ Indústria Automóvel
▶ Indústria Gráfica
▶ Indústria do Calçado
▶ Indústria Siderúrgica
▶ Outras indústrias

INDUSTRIAL DEDUSTINC

Based in Trofa (near Oporto) for over 25 years. we are
a dynamic company that delivers a variety of 
solutions which contribute to the improvement of the
conditions at the workplace and for the smooth
running of production equipment, namely solutions
for Dedusting Systems. Painting and Finishing, 
energy and Heating. Waste Disposal. Adiabatic 
Ventilation. ATEX/Fire prevention, Cooling Towers, 
Soundproofing, Tech Support / Engeneering and 
lnstallations, for multiple industrial sectors.

▶ Woodworkind lndustry
▶ Metalworking lndustry
▶ Cork lndustry
▶ Nautical lndustry
▶ Chemical Products lndustry
▶ Textile lndustry
▶ Paper and Cardboard lndustry
▶ Pharmaceutical and Food lndustry
▶ Plastics lndustry
▶ Automotive lndustry
▶ Graphics lndustry
▶ Footwear lndustry
▶ Steel lndustry
▶ Other Industries

JMATOS INDÚSTRIA E DESPOLUIÇÃO, LDA

Rua das Novas Empresas - Pav. 20 Lantemil 4785-640
Trofa - Portugal T: +351 252 491 545

geral@jmatos.com
www.jmatos.pt



A Mecânica Exacta foi fundada em 1947 nos 
arredores do Porto, a segunda maior cidade de 
Portugal. Atualmente a empresa está sediada em 
S. Paio de Oleiros onde os fundadores na década 
de 60 construíram uma nova fábrica e escritórios 
numa área total de 24 000 m2, dos quais 12 000 m2 
cobertos. A Mecânica Exacta conta com cerca de 80 
colaboradores.

O foco da Mecânica Exacta é a conceção e produção 
de linhas completas para a conformação metálica 
dedicadas a uma ampla gama de aplicações. 

Mecanica Exacta was founded in 1947 in the 
surroundings of Porto, Portugal’s second biggest 
city. Currently the company has its headquarters in 
S. Paio de Oleiros, where our founders, in the 60’s, 
decided to build a new production plant and offices 
in a total covered area of 12 000 m2 in a total area 
of 24 000 m2. Mecanica Exacta employs around 80 
members of staff.

Mecanica Exacta focus is the conception and 
production of complete lines for sheet metal forming 
dedicated for a wide range of applications. 

MECÂNICA EXACTA 

Rua António Gomes da Cruz, nº34
Apartado 50, 4535-438 S. Paio de Oleiros
Portugal
T. 00351 227 474 160

geral@mecanicaexacta.com
www.mecanicaexacta.com



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

Criada em 1981, a Motofil é um fabricante de 
máquinas industriais capaz de oferecer soluções 
integradas de soldadura, corte térmico, manipulação, 
automação e tooling.

Os nossos principais clientes encontram-se nos 
setores da metalomecânica, energias renováveis, 
fabricação de maquinaria móvel e agrícola, 
aeronáutica, processamento de metal e automóvel. 
Estas são industrias onde os processos produtivos 
exigem, cada vez mais, a inclusão de aplicações 
robotizadas com um elevado grau de adaptabilidade.
A qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes 
levou um rápido crescimento da empresa, levando à 
criação de delegações em Espanha, Brasil e México. 
Desta forma, a Motofil é capaz de manter uma maior 
proximidade com os seus clientes, garantindo um 
melhor tempo de resposta a todas as solicitações. 
Aliada a uma rede de parceiros estratégicos, 

espalhados um pouco por todo o mundo, a Motofil 
está preparada para entregar em qualquer parte 
soluções de grande qualidade e fiabilidade com 
o objetivo de aumentar a produtividade dos seus 
clientes.

Created in 1981, Motofil main goal was, and still is, 
to present the ideal solutions to support the needs 
of the different industrial sectors. The company 
began its activity with the manufacturing of 
electric motores, enameled wire and small welding 
machines. Later, in search for a greater competitive 
advantage, Motofil start to focus in developing 
robotized industrial solutions. Over the years, and 
given the increase of Motofil’s technical know-how, 
the company began to invest in other sectors of 
activity. Today, Motofil is able to offer a wide range 
of robotics, handling, automation, thermal cutting 
and tooling solutions. Our main customers are in 
the metalworking, renewable energy, mobile and 
agricultural machinery manufacturing, aeronautics, 
metal processing and automotive sectors. These are 
industries where production processes increasingly 
require the inclusion of robot applications with a high 

degree of adaptability.

The quality of our products and the trust of our 
clients led to the company’s fast growth and the 
creation of delegations in Spain, Brazil and Mexico. 
Working with a strategic partners hub around the 
world ensures that we are ready to deliver the right 
solution for each market with high quality standards 
which will surely increase the client’s productivity.

▶ MFL – Máquina de Corte Laser de Fibra;
▶ Sistema Monobloco;
▶ Posicionador de Soldadura Mesa-H de 3-Eixos;
▶ DRAGOm – Corte por plasma e oxicorte;

MOTOFIL, S.A.

Z. Ind. das Ervosas, | 3830-252 Ílhavo - Portugal
GPS: N 40.587252o , W 8.636918o
T.: 234 320 900

geral@motofil.com
www.motofil.com

▶ MFL - Fiber Laser Cutting Machine
▶ Monoblock System
▶ 3-Axis Welding Positioner Table-H
▶ DRAGOm - plasma and oxyfuel cutting



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

A PORTLASER TECHNOLOGY é especializada em 
desenvolvimento e fornecimento de equipamentos 
de corte e marcação por laser, com mais de 23 anos 
de experiência na área do laser industrial.

Desde a sua criação, em 1998, que a Portlaser 
apresenta uma capacidade única no design e 
desenvolvimento dos seus sistemas laser, colocando 
á disposição dos seus clientes uma variedade de 
aplicações tão diversas como os diferentes tipos de 
tecnologia laser existentes no mercado.

Como empresa tecnológica e especializada, a 
Portlaser marca presença em vários mercados, tendo 
distribuidores locais em Espanha, França, Marrocos, e 
clientes em vários pontos do globo.

PORTLASER TECHNOLOGY is specialized in the 
development and supply of laser equipment for 
cutting and engraving, with more than 23 years of 
experience in the field of industrial lasers.

Since its creation in 1998, PORTLASER has developed 
a unique capability in the design and development 
of laser systems, making available to its customers a 
wide range of applications as varied as the types of 
laser technology on the market.

As a technological and specialized company, 
Portlaser is present in several markets, with local 
distributors in Spain, France, Morocco, and customers 
in various parts of the globe.

PORTLASER TECHNOLOGY, LDA

Rua Padre Joaquim Firmino Gomes, no 981
4755-413 Pousa | Barcelos PORTUGAL
T. (+351) 253 917 118 / 119

geral@portlaser.com
www.portlaser.com

▶ Fornecimento de equipamentos /soluções laser para a 
industria;
▶ Formação e assistência técnica especializada;
▶ Peças e consumíveis laser;
▶ Aluguer temporário de equipamentos laser;
▶ Integração laser em linhas de produção; 
▶ Estudos de viabilidade e projectos; 

▶ Supply of laser equipment-solutions for the industry;
▶ Training and specialized technical assistance;
▶ Laser parts and consumables;
▶ Temporary rental of laser equipment;
▶ Laser integration in production lines;
▶ Feasibility studies and projects;



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

A RICO é hoje uma referência internacional no fabrico 
de máquinas para o corte e deformação de chapa, 
especialmente quinadeiras e guilhotinas. Com mais 
de 45 anos de experiência e com uma produção 
focada na tecnologia, qualidade e diferenciação, tem 
uma gama de produtos de elevadas performances e 
qualidade.

Com uma exportação média a rondar os 80% e 
representação em 25 países, o principal mercado é a 
Alemanha, no segmento médio-alto, nos últimos 11 
anos consecutivos.

Atualmente a unidade industrial, com 10.000 m², 
tem capacidade de produzir 100% dos produtos 
internamente e prevemos um aumento da 
capacidade produtiva em 150% nos próximos 5 anos 
com um projeto de ampliação da área fabril.

As apostas tecnológicas baseiam-se nas necessidades 
fundamentais dos clientes e do mercado e por isso 
há uma aposta constante no desenvolvimento de 
tecnologia que permita reduzir tempos de fabrico e 
aumentar a produtividade. Essa aposta atualmente 
está fortemente focada na integração de softwares, 
sistema de controlo de qualidade e robótica.

RICO is today an worldwide OEM reference on 
manufacture market of machines for sheet 
metal processing particulary on press breaks and 
guillotine shears. With over 45 years of experience 
and production focused on technology, quality and 
differentiation, it has a high-level performance/
quality product range.

With an export average around 80% and dealers in 
25 countries, main market in medium-high segment 
is Germany, for the last eleven consecutive years.

Currently, RICO facilities with 10.000 square meters 
is able to produce inside 100% of products and we 
expect an 150% increase of production capacity 
over the next five years with a project to expand 
production facilities.

High-tech bets are based on the fundamental needs 
of customers and market, therefore there is an 
constant focus on the development of technology 
that allows for reducing production times and 
increasing levels. Currently target is focused on 
software integration, quality control system and 
robotics.

RICO - TOMÁS CASTRO SILVA, LDA.

Rua de Cerquido, Zebreiros
4515-118 Foz do Sousa
Gondomar | Portugal
T. +351 224 540 370 | 224 540 370

geral@rico.pt | comercial@rico.pt
www.rico.pt

▶ Quinadeiras CNC
▶ Guilhotinas
▶ Sistemas Robotizados
▶ Softwares

▶ CNC Press Brakes
▶ Guillotine Shears
▶ Robotic Systems
▶ Software



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

RUBETE - Equipamentos Industriais, SA, foi criada 
em Janeiro de 1980 pelo Sr. Francisco Garcia, com a 
finalidade de fabricar compressores de pistão.

A ideia original de uma empresa familiar, foi 
modificada devido ao aumento progressivo das 
representações, inicialmente destinadas a tratamento 
e utilização do ar comprimido, e mais tarde para 
equipamentos industriais.

Actualmente, a empresa Rubete desenvolve a sua 
actividade, em instalações próprias com 4.500 m² 
construídos, em terreno com 17.000 m² localizado 
em Gaia (Porto), com um volume de negócios 
anual superior a 5.500.000,00 €, e uma Rede de 
Distribuição, com 940 clientes (activos), dos quais 
240 são distribuidores reais de toda a nossa gama de 
produtos.

A Rubete está em processo de certificação com a 
ISO9001:2015. A atenção dedicada ao serviço de pós-
venda, os investimentos em tecnologia de produção, 
a ampliação das instalações, levaram a uma grande 
implantação no mercado. O conhecimento do 
mercado, o “know-how” do sector ganho ao longo 
dos anos, e os rigorosos critérios para selecionar 
fornecedores e clientes têm sido as bases de um 
rápido crescimento.

RUBETE - Equipamentos Industriais, SA, was created 
in January 1980 by Mr. Francisco Garcia, with the 
purpose of manufacturing piston compressors. 

The original idea of a family business was modified 
due to the progressive increase in representations, 
initially intended for the treatment and use of 
compressed air, and later for industrial equipment. 

Currently, the company Rubete develops its activity, 
in its own premises with 4,500 m² built, in a land with 
17,000 m² located in Gaia (Porto), with an annual 
turnover of more than €5,500,000, and a Distribution 
Network with 940 (active) customers, of which 240 
are real distributors of our entire product range. 

Rubete is in the process of certification with 
ISO9001:2015. The attention given to after-sales 
service, investments in production technology, 
expansion of facilities, led to a large market presence. 
Market knowledge, sector “know-how” gained over 
the years, and strict criteria for selecting suppliers 
and customers have been the foundations of rapid 
growth. 

RUBETE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SA

Rua da Igreja do Paraíso, 65 - Apartado 53 
EC Valadares - Vilar do Paraíso
4406-901 Vila Nova de Gaia - Portugal
T. (00351) 22 715 04 00

geral@rubete.pt 
www.rubete.pt 

▶ Electro-compressores de pistão;
▶ Motocompressores de pistão;
▶ Electro-compressores rotativos de parafuso;
▶ Reservatórios para ar comprimido;
▶ Ventiladores / exaustores industriais;

▶ Electric piston compressors;
▶ Truck mount air compressors;
▶ Electric rotary screw compressors;
▶ Compressed air tanks;
▶ Industrial ventilators / exhausters;



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

SAFA fundada em 1993, dedica-se á Concepção, 
Desenvolvimento e Fabrico de Máquina Especiais 
como o projecto 3D “chave na mão”, Prototipagem, 
Soluções Industriais variadas.
Somos transversais na industria com:

- Linhas de Produção / Projecto / Layout necessário á 
sua implementação;
- Linhas / Sistemas integrados onde se combina 
Robótica; Manipulação, Automação fixa, Soldadura, 
Assemblagem, etc;
- Automação, Linhas com Integração de Tapetes

Established in 1993 SAFA is since then dedicated 
to the design, development and manufacture of 
Special Machines and a variety of turnkey Industrial 
Solutions that include 3D project, prototyping, 
installation and setup. 
We are transversal in the industry with: 

- Production lines including custom project, 
manufacturing and supply of the necessary 
equipment to implement the complete industrial 
layout.
- Integrated systems, machines and production 
lines that combine robotics, product handling, fixed 
automation, welding, assembly, etc. 
- Machines and production lines automation with 
custom roll, belt and chain conveyors.

SAFA – CONSTRUÇÕES ELECTROMECÂNICAS

Zona Industrial OIÃ – Lote B8
3770-059 OIÃ | AVEIRO | PORTUGAL
T. +351 234 724 857
F. +351 234 724858

safa@safa.pt
www.safa.pt

▶ Prensas de Soldadura por Resistência, (Media Frequencia 
e Bifásicas);
▶ Máquinas Especiais;
▶ Linhas Robotizadas de Soldadura, aplicações células 
Robotizadas;
▶ Máquinas Endireitar e Cortar Arame;

▶ Standart Press Welding Machines, (Medium Frequency 
and Biphasic machines);
▶ Special Machines; 
▶ Robotized Production lines Welding, Robotic Cell 
aplicattions;
▶ Wire straightening and Cutting machines;



PRINCIPAIS PRODUTOS MAIN PRODUCTS

A SEW-EURODRIVE Portugal é uma PME com 
sede e estabelecimento industrial na Mealhada, 
dedicada à produção/montagem e assistência técnica 
completa a toda a gama de equipamentos SEW: 
moto-redutores, variadores eletrónicos de velocidade 
e redutores industriais. A SEW-EURODRIVE 
desenvolve uma intensa atividade na engenharia 
mecatrónica e sistemas de automação, combinando 
novas tecnologias de acionamentos industriais 
mecânicos e eletrónicos. Assegura um serviço de 
assistência técnica durante 24H por dia e 7 dias por 
semana. A SEW-EURODRIVE é um líder global no 
desenvolvimento e produção de equipamentos e 
soluções de transmissão e controlo do movimento. 
Está presente em todo o mundo através de uma rede 
de unidades de montagem e serviço especializado, 
oferecendo e suportando a mais vasta gama de 
soluções de acionamento modulares e integradas, 
a par com um conjunto modular de serviços CDS®-

Complete Drive Service e assistência técnica. E conta 
com mais de 18 000 colaboradores, dos quais cerca de 
500 dedicados à investigação e desenvolvimento. A 
presença global da SEW-EURODRIVE proporciona aos 
construtores e utilizadores de máquinas a garantia de 
serviço local em todo o mundo.

SEW-EURODRIVE Portugal is a PME with offices 
and assembly plant in Mealhada, dedicated to the 
production/assembly and technical assistance to 
complete the full range of equipment SEW: Geared 
motors, frequency inverters and industrial gears. 
SEW-EURODRIVE develops an intense engineering 
activity in mechatronics and automation systems, 
combining new technologies of industrial 
mechanical and electronic drives. It ensures a 
Emergency Service 24 hours a day, 7 days a week. Is 
a global leader in the development and production 
of equipment and solutions for transmission and 
control of the movement. It is present throughout 
the world through a network of assembly plants 
and specialised service, offering and supporting the 
widest range of customized drive solutions, along 
with a set of modular services CDS® and emergency 
service. Account around 18 000 employees. 

The global presence of SEW-EURODRIVE offers 
builders and users of machinery to guarantee local 
service throughout the world.

SEW-EURODRIVE PORTUGAL, LDA

Av. Fonte Nova, 86
3050-379 Mealhada - Portugal
T. 231 209 670

infosew@sew-eurodrive.pt
www.sew-eurodrive.pt

▶ Redutores e Moto-redutores;
▶ Motores Freio;
▶ Motores anti-deflagrantes;
▶ Redutores Industriais de médio e grande porte;
▶ Acionamentos eletrónicos de controlo e variação;
▶ Variadores mecânicos de velocidade;

▶ Gears and Geared motors;
▶ Brake motors;
▶ Explosion-proof motor;
▶ Industrial Gears;
▶ Electronic drive;
▶ Drive inverters;

▶ Diferenciais elétricos de carga;
▶ AGV’s e Assistentes de Logística Colaborativos. 

▶ Electric Hoist;
▶ AGVs and LAMs.
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A Sucorema é uma empresa fabricante de 
máquinas e sistemas para o trabalho de chapa. A 
Sucorema dedica-se à construção de Viradeiras 
hidráulicas, viradeiras duplas, linhas de corte 
transversal e longitudinal, linhas de perfilagem e 
outros equipamentos para a indústria da chapa que 
envolvem conformação, puncionamento e corte, 
através da marca própria e registada STEFA.  Com 
mais de 30 anos de experiência e consolidada no 
mercado nacional e internacional a Sucorema, está 
inserida num espaço fabril de 4000m2, conta com 
40 funcionários e tem uma unidade produção com 
próprio departamento de projecto, controlo de 
qualidade, maquinação e montagem mecânica e 
elétrica. 

Sucorema is a manufacturer of machines and 
systems for sheet metal working. Sucorema build 
and assembles Folding Machines, Cut to length and 
slitting lines, Roll Formers and other equipment for 
the sheet metal industry involving forming, punching 
and cutting, through its own registered brand STEFA.  
With over 30 years of experience and consolidated 
in the national and international market, Sucorema 
is in a 4000m2 factory, has 40 employees and a 
production unit with its own department for design, 
quality control, machining, and mechanical and 
electrical assembly. 

SUCOREMA - STEFA

Zona Industrial da Carriça, Lote 21, 22 e 23
4745-312 Muro Portugal
T. +351 229 866 610

stefa@sucorema.pt
www.stefa.pt

▶ VIRADEIRAS (HIDRÁULICAS e ELÉCTRICAS);
▶ LINHAS de CORTE;
▶ Linhas de Perfilagem, Desenroladores e Prensas;
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Fundada em 1961 no Estado de Santa Catarina 
(Sul do Brasil), a WEG é hoje uma empresa com 
implementação global, com mais de 30.000 
colaboradores e com fábricas em 12 Países (incluindo 
Portugal), filiais em 29 Países e distribuidores e 
agentes em mais de 90 Países por todo o mundo.

O fabrico dos motores elétricos, esteve na génese da 
empresa, mas hoje a WEG é um fornecedor global 
de soluções de energia, englobando Sistemas de 
Controlo, Comando e Proteção de Motores e Sistemas 
de Distribuição e Transformação de Energia.

Com presença em Portugal, através da sua unidade 
industrial da Maia, desde 2002, e da mais recente 
unidade industrial em Santo Tirso, desde 2016, a 
WEG é hoje uma referência da Indústria Nacional, 
dedicada ao fabrico de motores elétricos, projeto e 
implementação de Soluções de Automação, Energia 

e Serviços.Com capacidade de Desenvolvimento, 
Investigação e Engenharia em Portugal, a WEG tem 
tido um crescimento sustentável, reforçando a sua 
posição de plataforma Industrial e de Serviços para 
todo o Mundo.

Este é o nosso mundo. Esta é a WEG.

Founded in 1961 in Santa Catarina (South of Brazil), 
WEG has conquered its place as a global company, 
with over 30.000 workers, factories in 12 countries 
(including Portugal), branches in 29 countries and 
distributors and agents in more than 90 countries all 
over the world.

Being a major Electric Motor Manufacturers over 
these five decades of existence, today WEG is a 
global solutions supplier, including Motor Control and 
Protection Equipment as well as Distribution and 
Transformation of Energy Systems.

Making part of WEG strategy of expansion 
and worldwide presence, WEG is present in the 
Portuguese Market, through its plant located in 
Maia, since 2002, and the most recent plant located 
in Santo Tirso, since 2016, being a reference on the 

National Industry, dedicated to the production of 
electric motors, project and implementation of 
Automation, Energy and Services Solutions.

With Research, Development and Engineering 
capability in Portugal, WEG has been keeping on 
track of a sustainable growth, reinforcing its position 
of Industrial & Services Platform, for all over the world.

This is our world. This is our WEG.

WEGEURO INDÚSTRIA ELÉCTRICA S.A.

Maia - Fábrica e Escritórios | Factory & Head Office
Rua Eng.º Frederico Ulrich, Sector V 4470-605 Maia 
Portugal

Santo Tirso - Fábrica | Factory:
Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510 - Santa 
Cristina Couto 4780-165 Santo Tirso Portugal
T.+351 229 477 700 
F.+315 229 477 792

info-pt@weg.net
www.weg.net

▶ Motores Elétricos Industriais de Baixa, Média e Alta Tensão;
▶ Motorredutores;
▶ Conversores de Frequência, Arrancadores Suaves e Servo 
Sistemas;
▶ Aparelhagem de Sinalização, Comando e Proteção 
de Motores;
▶ Soluções de Automação em Armário;
▶ Tintas;
▶ Estações de Carregamento para Veículos Elétricos;

▶ Industrial Electric Motors of Low, Medium and High 
Voltage for Safe and Hazardous Areas;
▶ Gearboxes;
▶ Variable speed drives, Soft starters and Servo Systems;
▶ Low voltage switch and Control Gear;
▶ Automation Solutions with assembly on Control Panels;
▶ Coatings;
▶ Charging Stations to electric vehicles;

▶ Transformadores;
▶ Digital Solutions, com destaque para o WEG Motion Fleet 
Management
▶ Acompanhamento, Comissionamento e Arranque de 
Motores Elétricos e/ou aplicações com Variação de Velocidade;
▶ Estudo de melhoria de aplicações e assessoria junto 
do Cliente na escolha do equipamento mais adequado, 
com vista à maior eficiência energética da aplicação ou 
instalação.

▶ Transformer;
▶ Digital Solutions, highlighting the WEG Motion Fleet 
Management;
▶ Monitoring, Commissioning and Start-Up of applications 
with Electric Motors and/or Variable Speed Drives;
▶ Applications Improvement analysis and customer 
advising, aiming to achieve energy efficiency of the 
application or installation.
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EXPONOR - FEIRA INTERNACIONAl DO PORTO
Av. Dr. António Macedo - Leça da Palmeira 4454-151 

Matosinhos - Portugal

+351 229 981 400 | +351 229 981 482 

www.exponor.pt | info@exponor.pt


