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Continuamos numa caminhada de crescimento sustentado e, com este

investimento em novas instalações, que nos proporcionarão melhores

condições de trabalho, logísticas e de acolhimento a todos quantos nos

dão o prazer da sua visita, iniciamos um novo ciclo de reafirmação do

nosso empenho em responder às necessidades cada vez mais exigentes

do mercado e de melhoria da qualidade do serviço que prestamos.

Temos orgulho do caminho que percorremos e estamos motivados pelo

Futuro que começámos a delinear, afirmando-nos diferentes, querendo

ser maiores e chegar mais longe, com muito trabalho, mas com uma

enorme satisfação em podermos dizer que continuamos a conseguir

atingir os nossos objectivos.

Assim motivados, acreditamos que, coesos e trabalhando em equipa com

todos os nossos parceiros, clientes, fornecedores e colaboradores, vamos

ter Sucesso e conseguir ultrapassar estes tempos difíceis, aumentando a

eficiência e o nosso potencial de crescimento.

TECNICONTROL E
EUROFLUXO 
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Sendo um reconhecimento

público do sucesso da nossa

estratégia empresarial, é

também o reconhecimento do

esforço e dedicação de toda

uma equipa que diariamente

procura a satisfação dos anseios

e expectativas dos clientes.

É também o reconhecimento do

desempenho dos nossos

fornecedores que, para além de

produtos de qualidade, nos

fornecem formação,

conhecimento e suporte

técnico.

E é ainda o reconhecimento da

confiança que os clientes em

nós depositam, continuando a

solicitar-nos aconselhamento,

serviços, produtos e soluções.

Um muito obrigado a todos!

TECNICONTROL distinguida

como uma das TOP 5% Melhores

PME de Portugal em 2020!

Distinção que nos enche de

orgulho receber!

Qualificação que a aceitamos

como um estímulo adicional,

que nos mantem mais

empenhados e atentos para a

melhoria do bom desempenho e

das boas políticas de gestão,

reforçando as práticas

implementadas, especialmente

na adversidade que

atravessamos, que a todos

afecta, e a que não somos

imunes.

Trata-se do reconhecimento do

esforço, capacidade de trabalho

e organização, que não seria

possível sem os nossos clientes,

parceiros, fornecedores e

colaboradores, que merecem

um especial agradecimento.

Continuaremos a trabalhar para

merecer a confiança depositada

na TECNICONTROL e para que

os indicadores avaliados

continuem a crescer e a merecer

a distinção.

TECNICONTROL
E EUROFLUXO 

A Tecnicontrol e a Eurofluxo,

parceiros de longa data,

acreditando na fiabilidade e

qualidade dos seus produtos e

serviços, instalaram com

sucesso mais uma solução para

uma comunicação eficiente com

os consumidores dos serviços

da EMARP, a quem agradecemos

a oportunidade e confiança!

Chegamos a 2021 com orgulho do caminho que

percorremos e motivados pelo Futuro que antevemos.

Em 2020 vivemos tempos difíceis e uma situação

catastrófica que afectou o mundo inteiro e que

produziu consequências económico-financeiras muito

gravosas, a pandemia Covid-19.

Para nós foi um ano de sacrifício e união, o que nos

permitiu resistir, manter os postos de trabalho e

encarar o futuro mais fortes, coesos e preparados para

a recuperação difícil que agora começa e exige toda a

nossa capacidade, conhecimento e vitalidade.

Já passámos por grandes dificuldades e obstáculos

que nos pareciam intransponíveis e sempre os

conseguimos ultrapassar sem deixar ninguém pelo

caminho e, encarando mais esta dificuldade com

esperança e sensatez, sem pânico nem acções

irreflectidas, unindo-nos numa luta comum, esta não

será diferente!

Se 2020 foi um ano de decisões estratégicas, 2021 será

um desafio, pois a volatilidade e insegurança do

mercado nos tem obrigado a sermos mais

empreendedores, inovadores e focados na nossa

actividade diária.

Continuaremos a apostar no que nos distingue: na

competência técnica, nas parcerias de confiança, na

prestação de um serviço eficaz e na garantia da

satisfação do nosso Cliente, renovando a cada serviço

o nosso Compromisso com a Qualidade.

Assim motivados, entramos em 2021 cheios de vontade

de continuar a crescer e, acreditando que trabalhando

em equipa vamos fazer deste ano mais um marco da

nossa afirmação como empresa activa e respeitada no

mercado, iniciámos a construção de um novo edifício

para a nossa Sede e fomos reconhecidos como uma

das 5% melhores empresas de Portugal em 2020 pela

empresa Scoring, em parceria com a revista Executive

Digest.

Continuamos orgulhosos da empresa que construímos,

do serviço que prestamos e continuamos a apostar no

que nos distingue, confiantes no que o futuro nos

reserva.

Um MUITO OBRIGADO a todos os que nos acompanham

nesta aventura!



CURIOSIDADES
SOBRE A

TECNOLOGIA

A Tecnicontrol disponibiliza um Serviço de Assistência Técnica
permanente, acessível telefonicamente e por e-mail, que inclui,

quando necessário, deslocações ao local onde os
equipamentos estão instalados, para diagnóstico e reparação

de avarias.
No âmbito deste serviço serão realizados todos os trabalhos de

substituição e/ou reparação de avarias com vista à reposição
dos equipamentos/soluções em bom funcionamento.

A nossa equipa de profissionais está disponível para si 24 horas
por dia, 7 dias na semana.

Contacte-nos sempre que precise!
Gostaríamos também de o ouvir caso tenha uma opinião,

sugestão ou oportunidade de melhoria para nos dar. 

 

A mascote do Mozilla Firefox
não é uma raposa
A origem da palavra “robô”
remete para trabalho forçado
Empresas de tecnologia
costumam testar produtos na
Nova Zelândia
O fenómeno em que  acha que
o seu smartphone está a
vibrar, mas não está, tem
nome: síndrome da vibração
fantasma
A primeira câmera do mundo
levou oito horas para tirar
uma foto
O e-mail foi criado antes da
internet
O Facebook paga pelo menos
75€ para quem encontrar
erros
 A senha para o lançamento de
mísseis nucleares nos EUA era
00000000
A primeira página web do
mundo (6 de agosto de 1991)
continua intacta no ar
Um disco rígido de 5 MB
pesava uma tonelada em 1956

 

 

Algarve

(+351) 289 860 325 tecni24@tecnicontrol.pt

Madeira

(+351) 291 750 205 tec.madeira@tecnicontrol.pt

 

SEDE - ALGARVE

ZONA INDUSTRIAL - FASE III LOTES 12/13
8700– 281 OLHÃO
Tel.: (+351) 289 860 320 Fax: (+351) 289 860 329
geral@tecnicontrol.pt

SUCURSAL - MADEIRA

AV. DA MADALENA, 99

ED. MADALENAS,BL. B, R/C, LJ C 9020-402
FUNCHAL
TEL.: (+351) 291 750 200 FAX: (+351) 291 750
209 MADEIRA@TECNICONTROL.PT

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
24/7
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https://www.facebook.com/tecnicontrol.lda.pt
https://www.tecnicontrol.pt/
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
https://www.linkedin.com/company/tecnicontrol---eletr%C3%B3nica-seguran%C3%A7a-e-comunica%C3%A7%C3%B5es-lda
https://www.tecnicontrol.pt/
https://www.tecnicontrol.pt/

