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EXCELENCIA-TECH ESTÁ A EXPANDIR PARA O MERCADO  

DE IMPRESSÃO 3D EM PORTUGAL 
New Release - 15 de março de 2021 

 

“É com grande satisfação que hoje anuncio a inauguração da nossa filial em Portugal, 

a Excelencia-Tech, Lda. A inauguração da empresa portuguesa insere-se nos nossos 

planos de expansão para outros países do sul da Europa, onde acreditamos fortemente 

na existência de um potencial de mercado emergente que oferece uma grande 

variedade de soluções de manufatura aditiva em diversos mercados verticais.”, Ronen 

Zioni – CEO da Excelencia-Tech, S.A. 

A empresa em Portugal terá a oportunidade de oferecer soluções de impressão 3D 

end-to-end para realização de protótipos funcionais, aprovação de conceitos, jigs & 

fixtures, ferramentas, bem como aplicações de produção em série. Com as nossas 

soluções, conseguimos estar presentes nos mais variados setores industriais, 

nomeadamente, automóvel, aeroespacial, engenharia, moldes, calçado, médico e 

defesa, entre muitos outros. 

A Excelencia-Tech Portugal será administrada localmente por Laura Cantariño 

Mariano quem conta com mais de 6 anos de experiência na área e onde tem vindo a 

oferecer soluções 3D no mercado português. O escritório está localizado 

estrategicamente em Leiria, por ser a zona centro do país e poder assim, abranger com 

grande facilidade o território nacional. 

Durante o lançamento, a Excelencia-Tech Portugal contará com o apoio incondicional 

por parte da sede em Sant Cugat del Valles, Barcelona, onde estão localizados os 

departamentos de marketing, aplicações, serviços e onde se encontra o Showroom 

com impressoras para benchmarking, amostras de produção e visita de clientes. Com 

o crescimento da Excelencia-Tech Portugal, pretende-se que a mesma se converta 

numa empresa com as mesmas capacidades que a atual sede em Espanha possui. A 

empresa em Portugal irá oferecer o mesmo portfólio de produtos que a Excelencia-

Tech Espanha. 

Excelencia-Tech criou parcerias com fabricantes que apostam em duas premissas, as 

necessidades do mercado industrial onde a impressão 3D vá além do equipamento 

propriamente dito, e a análise exaustiva dos materiais utilizados, elegendo materiais 

de alta qualidade que cumpram os objetivos de uma maior fiabilidade, rigor 

dimensional e resistência duradora das peças produzidas. Possuímos diversas marcas 

focadas no referido, como são exemplo a ATMAT, BUILDER, ANISOPRINT, 3ntr, 

INTAMSYS, MAKERBOT, VELO e para processos de pós-produção, POST-PROCESS. 
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O nosso principal objetivo estratégico com o lançamento da Excelencia-Tech em 

Portugal, é a criação de uma empresa capaz de oferecer a melhor experiência aos 

nossos clientes e ganhar proximidade com a indústria portuguesa, garantindo o 

crescimento de ambas as partes. 
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