




TEGOPI is a heavy metal mechanics producer that 
fabricates customized solutions to match our 

Customers’ challenges. We are experts in welding 
techniques. We have the know-how in the manufacture 
of lifting equipments and large steel constructions. We 
progress within the renewable energies with the same 

willpower of whoever improves towards modernity.

A Tegopi é uma metalomecânica que fabrica soluções 
à medida dos desafios dos clientes.
Somos especialistas em soldadura. Temos a 
tecnologia disponível para equipamentos de elevação 
e construções metálicas de grande porte.
Estamos nas energias renováveis com a força de 
quem se movimenta pelos caminhos da modernidade.



A nossa ambição e determinação, 
alicerçam-se na nossa História. Fomos 
pioneiros em Portugal na montagem 
de estruturas metálicas e na produção 
de equipamentos de elevação e torres 
eólicas. Temos uma grande tradição 
metalomecânica, recheada de exemplos 
de excelência, com reconhecimento 
além-fronteiras.

Our ambition and strength are the bases 
of our History. TEGOPI was pioneer 
in Portugal in the erection of steel 
structures and in the fabrication of lifting 
equipments as well as wind mill towers. 
Behind us is an extensive tradition 
in steel works, a list of irrefutable 
excellence jobs with worldwide 
acceptance.

RENOVAMOS SONHOS.
CONTINUAMOS A 

CRESCER.
WE RENEW OUR 

dREAMS. WE kEEp 
ON gROWINg.

1946-2010
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SÓ TEMOS 
COMpROMISSO 
COM O FUTURO.
THE FUTURE 
IS OUR SOLE 
COMMITMENT.

A nossa missão principal é contribuir para a 
preservação do ambiente, o desenvolvimento 
das sociedades e o bem-estar das pessoas. 
A nossa linha de rumo passa por onde sopram 
os ventos do futuro. 
Estamos orgulhosos do nosso contributo, 
seguros do nosso papel e conscientes das 
nossas responsabilidades. 
Encaramos o futuro com confiança.

Our main task is to contribute for 
environmental protection, social development 
and well-fare.
Our way is paved by winds blowing to the 
future.
We feel proud of our contribution, conscious 
of our role and aware of our responsibilities.
We face the future with conviction and trust.
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LEVAMOS MUITO A 
SéRIO OS dESAFIOS 
dO NOSSO CLIENTE.

OUR MAjOR 
CONCERNS ARE 
OUR CUSTOMERS 
CHALLENgES

Vencer o desafio de compreender as 
necessidades, identificar os factores críticos 
e encontrar as soluções inovadoras, fiáveis 
e económicas para o problema difícil e único 
de cada cliente é a pedra de toque que nos 
distingue. Para os engenheiros e técnicos 
da Tegopi é, além disso,um ponto de honra, 
para o que mobilizam toda a sua experiência, 
criatividade e conhecimento especializado. 

To win the challenge of understanding needs, 
identifying the most critical factors and 
finding the best possible innovative, feasible 
and cost effective solutions for the complex 
and unique problem of each Customer it is 
what makes Tegopi special. For our engineers 
and skilled workers it is much more than 
that – it is a matter of pride, every time they 
put their skills, experience, creativity and 
knowledge into action.

Instalação de Sistemas de Elevação – 600 Tons, Barragem Picote II
Installation of Lifting Equipments - 600 ton, Picote II Dam, Northwest of Portugal
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In a constant and passionate effort 
of investigation, processes and 

procedures reengineering, with 
the support of tools and modern 

power engineering technologies, we 
build up solutions even for the most 

complex and daring challenges of 
our state of the art.

NãO NOS 
LIMITAMOS 
A CUMpRIR. 
TENTAMOS 
SEMpRE 
SUpERAR-NOS.

WE dO NOT 
MERELy 
ACCOMpLISH. WE 
ALWAyS TRy TO 
ExCEL.

Num permanente e apaixonado 
esforço de  investigação e de 
reengenharia de processos e 

com o suporte de ferramentas 
e tecnologias inovadoras de 
power engineering, criamos 

soluções à altura dos mais 
complexos e arrojados desafios 

da engenharia moderna. 
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TRANSFORMAMOS 35.000 
TONELAdAS dE AçO 
EM SOLUçõES dE VALOR 
pARA OS NOSSOS pARCEIROS.

TEgOpI TRANSFORMEd 
35,000 TONS OF STEEL IN 
VALUEd SOLUTIONS FOR OUR 
pARTNERS.

O nosso lema é: 
Criar soluções, 
Estreitar relações. 

Our Slogan: 
Create solutions, 
Strengthen relationships.
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OS NOSSOS COLAbORAdORES 
SãO A gARANTIA dA NOSSA 
ExCELêNCIA. 

OUR STAFF IS THE bRANd OF 
OUR ExCELLENCE.

Na participação dedicada e na superioridade técnica 
dos nossos colaboradores, assenta a força da 
nossa organização e a confiança que inspiramos ao 
mercado. Por isso, a formação e a segurança são, para 
nós, uma natural e absoluta prioridade.

In the dedicated and technically skills of our workers 
lies the core of our strength and the confidence we 
inspire the market with. Thus, training and safety are 
a natural and absolute priority.

15



dIzEM qUE SOMOS A 
“UNIVERSIdAdE dA 

SOLdAdURA”

pEOpLE SAy WE ARE “THE 
WELdINg UNIVERSITy”

Honra-nos o epíteto e orgulhamo-nos de ver reconhecidas a 
experiência e a qualidade da Tegopi. De facto, funcionamos como 

referência para o mercado.

… That saying makes us quite proud. It shows the recognition of our 
expertise and the quality of every TEGOPI manufacture. As a matter 

of fact, our work is a milestone in the market.
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VALORIzAMOS 
TECNOLOgIA E 
CONHECIMENTO.

WE VALUE 
TECHNOLOgy & 
ExpERTISE.

Sabemos que não há 
competitividade sem tecnologia 

inovadora. A Tegopi  tem realizado 
os investimentos necessários 

para garantir a optimização dos 
processos.  Aliamos a experiência à 

inovação tecnológica.

Competitiveness and innovation 
go together. TEGOPI has been 

undertaking the necessary 
investments so as to assure 

its manufacture processes 
optimization. We bond expertise and 

technological innovation.
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Qualidade é, para nós, uma atitude 
de princípio e uma prática de 

rotina quotidiana. É a eficiência 
máxima ao custo mínimo. 

Qualidade é servir bem o cliente. 

Quality is for us a matter of 
attitude and a daily routine. 

Maximum efficiency at the lowest 
possible cost.

Quality means to provide your 
Customer the best service.

A qUALIdAdE COMpROVA-SE EM 
SOLUçõES gLObAIS qUE NãO 

dESCUIdEM O MAIS íNFIMO pORMENOR.  

 qUALITy IS pROVEN IN gLObAL 
SOLUTIONS THAT dO NOT OVERLOOk 

THE SLIgHTEST dETAIL.

21



Fiel às suas preocupações ambientais, a Tegopi orgulha-se do seu contributo nesse grupo pioneiro, 
que faz de Portugal uma referência mundial na produção de energias renováveis.  

A nossa participação nesta área abrange a energia hídrica, a energia eólica e a energia das ondas, 
fornecendo soluções e equipamentos para importantes projectos em todo o mundo. 

Faithful to TEGOPI’s own environmental concerns, our company is proud of its contribution and 
partaking in this pioneering group, which turns Portugal into a world reference when it comes to 

renewable energies. Our participation in this area covers hydro energy, as well as wind and waves, 
providing solutions and equipments for significant projects all over the world.

ORgULHAMO-NOS dE INTEgRAR 
O gRANdE MOVIMENTO qUE 
ApOSTA NA RENOVAçãO dO 

pLANETA A pARTIR dA SUA 
pRÓpRIA ENERgIA.

TEgOpI IS pROUd OF bEINg pART 
OF THOSE WHO INVEST IN THE 

pLANET’S REgENERATION FROM 
ITS OWN ENERgy SOURCES.
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Produzimos torres eólicas 
de grande dimensão. 
Materializamos o nosso 
contributo nesta área, 
emparceirando com outras 
grandes companhias e 
fabricando diversos tipos de 
torres metálicas de grande 
dimensão, bem como os 
respectivos anéis de fundação. 

TEGOPI fabricates wind 
mill towers of very large 
dimensions. Our contribution 
in this field is made along 
with other key partnering 
corporations, manufacturing 
several types of steel wind mill 
structures of large dimensions 
as well as their relevant 
foundation rings.

Torre Eiffel 
324 m de altura

39 x 324 m = 12,6 Km

Produzimos Por ano o corresPondente , em 
aLtura,  a 39 torres eiFFeL.

We annuaLLy Produce What corresPonds, in 
height, to 39 eiFFeL toWers.

Eiffel Tower
324 m height



A NOSSA MISSãO SÓ TERMINA NA 
TRANqUILIdAdE dO CLIENTE.

OUR CUSTOMERS SATISFACTION 
IS OUR TARgET

Acompanhamos as preocupações e 
necessidades do cliente para lá da fase 

de montagem. Temos a determinação e a 
capacidade técnica e humana para assegurar 

a finalização das soluções, integrando o 
transporte, a manutenção, a reparação e 

a assistência técnica dos nossos produtos, 
onde quer que eles sejam implantados. 

We follow our Costumers worries and needs 
far beyond the erection and commissioning. 

Our company holds the determination, 
the know-how, and the human resources 

to fulfill the solutions, including transport, 
maintenance, repair and after sales services 

of all our range wherever they are located.

Embarque de torres Tegopi com destino a Sidney, Austrália
Loading of TEGOPI eolic towers, final destination Sidney, Australia 27



ESTAMOS EM TOdO O MUNdO. 
ESTAMOS ONdE SOpRA O VENTO.

WE CAN bE SpOTTEd ALL OVER THE 
WORLd. WHEREVER THE WINd bLOWS, 
TEgOpI IS bOUNd TO bE FOUNd.

As torres metálicas fabricadas pela Tegopi estão presentes 
em parques eólicos distribuídos pelo mundo, atestando a 
nossa reputação internacional nesta área e a qualidade 
irrepreensível da nossa produção. 

Wind mill towers fabricated at TEGOPI are located in wind 
farms worldwide, attesting our international reputation in this 
area of activity and the irrefutable quality of our production.

GRÉCIA
GREECE

SUÉCIA
SWEDEN

ALEMANHA
GERMANY

COREIA DO SUL
SOUTH KOREA

JAPÃO
JAPAN

AUSTRÁLIA
AUSTRALIA

TURQUIA
TURKEY

TAIWAN

PORTUGAL

MARROCOS
MOROCCO

ESPANHA
SPAIN

ITÁLIA
ITALY

HOLANDA
THE NETHERLANDS

COSTA RICA

BRASIL
BRAZIL

Torres eólicas no Mar do Norte
Wind mill towers in the North Sea 29



ESTAMOS NA 
ONdA dE UMA 

NOVA AVENTURA 
MARíTIMA. 

WE ARE ON THE 
WAVE OF A NEW SEA 

VENTURE.
Honrando a paixão portuguesa pelo mar e o 

seu espírito empreendedor e aventureiro, 
participamos em projectos relacionados com a 

revolucionária tecnologia de aproveitamento 
da força das ondas para a produção de energia, 

assim como em projectos inovadores de 
dessalinização da água do mar.

Honoring the Portuguese oceanic historical 
passion, our adventurous and enterprising 

disposition, TEGOPI takes part in projects within 
the revolutionary technology of using sea 

waves to produce energy, as well as innovative 
projects of desalination of seawater.

ENERgIA dAS ONdAS

WAVES ENERgy
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CONSTRUíMOS ESTRUTURAS NO 
RESpEITO pELA NATUREzA

STEEL STRUCTURES THAT VALUE 
THE ENVIRONMENT

A água é para nós um estimulante desafio. 
Criamos e construímos inovadoras soluções 

e equipamentos para as grandes obras de 
engenharia hídrica. Sermos seleccionados 

pelas mais exigentes empresas revela a 
confiança do mercado e a fiabilidade das 

nossas soluções.

Water is for us a stimulating challenge. 
We create and build modern solutions 
and equipments for the largest hydro 

engineering projects. Being selected by the 
most demanding corporations in the field 

reveals not only the market’s confidence, but 
also the feasibility of our solutions.

Equipamentos de elevação e Movimentação. Barragem do Picote.
Lifting equipments. Picote Power Station.

ENERgIA HídRICA

HydRO ENERgy
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COLOCAMOS A INOVAçãO AO 
SERVIçO dO qUOTIdIANO. 

WE pUT INNOVATION 
AT dAILy SERVICE. 

Estruturas mecano-soldadas. Estação do metro do Aeroporto Francisco  Sá Carneiro, Portugal 
Welded structures. Subway Station of the Francisco Sá Carneiro Airport, Oporto, Portugal

As nossas soluções respondem às necessidades da moderna 
arquitectura e engenharia, conferindo qualidade, segurança e 

conforto às estruturas dos grandes espaços públicos. 

Our proposals give answer to the needs of modern architecture 
and engineering, providing quality, safety and comfort to every 

steel structure located in large public spaces.
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SOMOS pARTE ACTIVA dO 
CONTExTO SOCIAL.

WE TAkE AN ACTIVE ROLE 
IN SOCIAL CONTExT.

Interessamo-nos por projectos que 
emprestam as emoções da arte à cidade e 
a alegria de viver aos cidadãos.

Projects offering to the city emotions of 
Art and our fellow citizens’ joi de vivre 
draw our attention.

Estruturas mecano-soldadas. 
Restaurante em Vila Nova de 
Gaia, Portugal; Escultura Urbana 
em Matosinhos, Portugal. 

Welded steel structures. 
Restaurant at Vila Nova de Gaia, 
Portugal; Urban Sculpture in the 
city of Matosinhos, Portugal.
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Tendo adquirido especial competência e capacidade de resposta nesta área, somos 
reconhecidos pelos grandes operadores da indústria, como um parceiro de máxima 

especialização em processos e sistemas de movimentação e elevação de cargas.

Owning a particular competence and achievement capacity in this area, we are recognized by 
the most representative industrial operators as a reliable partner, highly specialized in the 

fabrication procedures of movement equipments and in whatever relates to lifting of loads.

ELEVAMOS O pOTENCIAL dE 
REALIzAçãO dOS NOSSOS CLIENTES 

WE HELp OUR CUSTOMERS 
pOTENTIAL COME TRUE

Equipamentos de elevação e movimentação / Lifting and movement equipments. 39





Nuno Sá

Director Comercial | Commercial Director 
+351 91 900 6000  | nsa@tegopi.pt       
 
TEGOPI - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, SA
Rua do Jardim, 837 4405-829 V.N. Gaia Portugal
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