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TRUMPF cresce 14% em Portugal 

Durante o exercício fiscal de 2017/2018, a subsidiária portuguesa do 
fabricante internacional de máquinas-ferramenta faturou 15,3 milhões de 
euros, o que significou um crescimento de 14% dos negócios da 
companhia no nosso país.  
 
Lisboa, 31 de julho de 2018 – O Grupo TRUMPF, especializado em soluções 
de fabrico nas áreas de máquinas-ferramenta, lasers e eletrónica, fechou o 
exercício fiscal de 2017/2018 com um crescimento de 15% nas vendas, que 
totalizaram 3,6 mil milhões de euros (dados preliminares). As encomendas em 
carteira aumentaram 13%, para 3,8 mil milhões de euros e o número de 
funcionários cresceu 10%. O grupo conta com 13.500 colaboradores em mais de 
70 países.  
 
Esta tendência de crescimento também se verificou no mercado português. 
“Registámos um crescimento de 14% no volume de faturação, devido ao 
aumento do volume de negócios da divisão laser, que praticamente duplicou o 
resultado, e ao aumento muito significativo de novos clientes”, explica Pedro 
Henriques, Office Manager da TRUMPF Portugal. 
 
O mesmo responsável mostra-se satisfeito com os resultados e otimista em 
relação ao futuro. “Na nossa atividade existe uma relação direta entre a 
dimensão e desempenho económico do país e a dimensão da TRUMPF que 

opera nesse mesmo país. A TRUMPF Portugal não é exceção e tende para uma 

participação nos resultados do grupo ajustada à dimensão da economia 
portuguesa”, afirma. 
 
Pedro Henriques sublinha que a empresa “tem uma presença direta no país 

desde 2015, sendo que o balanço destes três anos é extremamente positivo”. E 

acrescenta: “A prova disso é o número crescente de empresas com quem temos 

vindo a trabalhar e o seu reconhecimento pelo contributo que a TRUMPF tem 

dado para o crescimento dos seus próprios negócios. Prevemos que esta 

tendência se mantenha nos próximos anos, aumentando a participação das 

soluções para produção aditiva e para a Indústria 4.0.” 

 
Para fazer face a este acelerado crescimento, a TRUMPF Portugal está a 
reforçar a sua estrutura técnica, com o recrutamento de engenheiros para a 
tecnologia laser e software. 
 
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.  
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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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Marta Araújo 
Assessora de Comunicação  
+351 91 624 65 00 
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