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Sobre a Tormap
A TORMAP é uma empresa 
portuguesa com mais de 25 
anos de existência.

Fundada em 1991, a sua ati-
vidade sempre foi centrada 
na produção de peças tor-
neadas de elevada exigên-
cia e precisão técnica.

É uma empresa que opera no sector in-
dustrial focando a sua atividade no fa-
brico de peças comuns ou específicas à 
medida do cliente e do mercado, como 
uma solução de um todo.

Alicerçamos a nossa estratégia numa 
equipa experiente, dinâmica e com ele-
vado conhecimento técnico industrial 
do mercado, o que nos permite executar 
projetos onde a capacidade de entrega, a 
qualidade do resultado final e a competi-
tividade são vetores determinantes.



MATÉRIA-PRIMA

Atualmente, trabalhamos com diver-
sos tipos de matéria-prima, sendo 
os nossos fornecedores sujeitos ao 
cumprimento de diversos requisitos 
(impostos por nós ou pelo cliente). A 
TORMAP trabalha maioritariamente 
com: latão – 81%, ferro – 13%, alumínio 
– 4% e aço inoxidável – 2%.

PRODUÇÃO

As peças produzidas têm uma vasta 
gama de aplicações, nomeadamente: 
indústria de mobiliário, construção 
civil, artigos para o lar, eletricidade e 
gás e indústria automóvel.

MÁQUINAS

Dispomos desde tornos mecânicos a 
máquinas com tecnologia CNC, que 
garantem a produção com rapidez, 
precisão e qualidade de diferentes 
peças, respeitando as especificações 
e requisitos do cliente.

QUALIDADE

Na TORMAP, os clientes são o fator 
inspirador e um dos principais obje-
tivos é estabelecer relações e parce-
rias duradouras, trabalhando em con-
junto para identificar necessidades 
e oferecer as melhores soluções que 
potenciem os melhores resultados na 
esfera industrial.

Serviços
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PEÇAS EM LATÃO

A Tormap é uma empresa que opera no 
setor industrial focando a sua atividade 
no fabrico de peças comuns ou especí-
ficas à medida do cliente e do mercado, 
como uma solução de um todo.

Produtos

Peça da esquerda em latão cromado Peça da direita em latão niquelado
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PEÇAS EM ALUMÍNIO PEÇAS EM AÇO

Aço Inoxidável

8 Tormap - Tornearia Metálica de Precisão 9Tormap - Tornearia Metálica de Precisão



A nossa visão passa, ine-
vitavelmente, pela melho-
ria contínua dos nossos 
processos, recursos, com-
petências, bem como da 
qualidade e inovação das 
soluções colocadas à dis-
posição dos nossos clien-
tes. Para tal, a Tormap en-
contra-se certificada pela 
ISO 9001:2015.

Certificações

10 Tormap - Tornearia Metálica de Precisão 11Tormap - Tornearia Metálica de Precisão



Tornearia Metálica de Precisão

www.tormap.pt

 Zona Industrial da Giesteira – Apartado 160
3754-909 - Águeda, Portugal

 +351 234 523 414

 geral@tormap.pt

  /tormapsa


