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Parceria em inovação para aumentar produtividade 

industrial 

Criação de painel tátil multifunções para monitorização e controlo de 
informação e mecanismos destinado aos setores automóvel, aeronáutica e 
saúde, com recurso à tecnologia TRUMPF, vai permitir à ACL Moldes 
otimizar processos produtivos, possibilitando preços mais competitivos e 
tempos de entrega reduzidos.  
 
Lisboa, 03 de setembro de 2018 – A TRUMPF, empresa multinacional lider 
mundial de tecnologia especializada em soluções de fabrico nas áreas de 
máquinas-ferramenta, lasers e eletrónica, foi escolhida pela ACL Moldes, 
empresa portuguesa que presta serviços em metalomecânica de 
precisão, automação industrial, laser, injeção de plásticos e assemblagem, para 
otimizar a sua linha de produção com os sistemas de armazenagem 
automatizados. Em causa está um investimento de três milhões de euros. 
 
Esta empresa de Braga, que conta com mais de 100 funcionários e que no ano 

passado faturou mais de sete milhões de euros (estimando atingir os nove 

milhões em 2018), viu ser aprovada uma candidatura ao programa Compete 

2020 e Portugal 2020 com o seu projeto TBI - TOUCH BY INNOVATION, que lhe 

vai “permitir aumentar a produtividade e a melhoria dos processos, através da 

aquisição de equipamentos mais eficientes e com uma maior capacidade de 

execução, de modo a  oferecer ao mercado um novo produto designado por 

MCP (Multifuntional Control Panel)”, explica Norberto Martins, Chief Operating 

Officer da ACL Moldes. 

 
Na prática, acrescenta, “o novo produto consiste num painel tátil multifunções 
para monitorização e controlo de informação e mecanismos destinado aos 
setores automóvel, aeronáutica e saúde” sendo “que os componentes estruturais 
são produzidos através das máquinas TRUMPF”. 
 
“Para o efeito, investimos em novas máquinas de quinagem, corte a laser, 
automatização e sistemas de armazenagem TRUMPF, o que nos vai permitir 
otimizar a nossa linha de produção com os sistemas de armazenagem 
automatizados e oferecer preços mais competitivos com maior qualidade e 
período de entrega reduzidos, ou seja, vender mais, melhor e mais barato”, 
refere Norberto Martins. 
 
Para Pedro Henriques, Office Manager da TRUMPF Portugal, a ACL Moldes “é 
um exemplo de uma empresa de sucesso que estando no mercado há 38 anos 
se mantém preparada para as constantes alterações de mercado, da economia, 
da tecnologia e, inevitavelmente, das expetativas dos clientes estando, por isso, 
a preparar-se para a Indústria 4.0”.  
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Exemplo disso, refere, “é o investimento que tem realizado em alta tecnologia e 
na digitalização dos processos rumo a uma fábrica inteligente, como é o caso do 
software TruTops Fab da TRUMPF, que permite o controlo de toda produção e 
monitorização dos processos em tempo real”. 
 
 
Sobre TRUMPF  

A empresa de alta tecnologia TRUMPF disponibiliza soluções de fabrico nas áreas de 

máquinas- ferramenta, lasers e eletrónica. Disponibiliza ainda interligação digital na 

indústria de transformação através de consultoria, plataformas e software. A TRUMPF é 

uma companhia líder de tecnologia no mercado mundial de máquinas-ferramenta 

utilizadas no processamento flexível de chapa e também em lasers industriais.  

Em 2017/18 a empresa - que tem mais de 13.500 funcionários - alcançou vendas de 3,6 

mil milhões de euros (dados preliminares). Com mais de 70 subsidiárias, o Grupo 

TRUMPF está representada em quase todos os países da Europa, América do Norte e 

do Sul e Ásia. Possui instalações de produção na Alemanha, França, Grã-Bretanha, 

Itália, Áustria, Suíça, Polónia, República Checa, EUA, México, China e Japão.  

A TRUMPF em Portugal, como subsidiária do Grupo, foi fundada em junho de 2015, 

possui uma operação solidificada e tem como objetivos a venda e prestação de Serviços 

Técnicos aos seus clientes no mercado português. 

Para mais informações sobre TRUMPF ir para www.trumpf.com   
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