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F
undada em 1996, a LACOVALE 
– Technology and Innovation é 
uma metalomecânica, sediada em 

Gondomar, que dispõe de vários serviços 
ligados à transformação do metal – corte 
laser, quinagem cnc, soldadura e pintura 
electrostática – suportados por processos 
e materiais da mais alta tecnologia e ino-
vação.
Considerada uma referência nacional 
no setor da metalomecânica, a LACOVA-
LE assume um posicionamento bastan-
te competitivo pela experiência e forte 

know-how acumulados ao longo de mais 
de duas décadas, procurando sempre im-
plementar a melhoria contínua nas suas 
soluções, responder às necessidades de 
mercado e antecipar tendências. 
O compromisso com a qualidade dos ser-
viços e produtos que apresenta e o foco 
na satisfação dos seus clientes garantiram 
à LACOVALE, em 2015, a certificação – do 
seu Sistema de Gestão de Qualidade – 
pela norma ISO 9001. 
Formada por uma equipa de 70 colabo-
radores, a LACOVALE tem inscrito no seu 

ADN “empresa familiar”, uma cultura que 
reflete no ambiente familiar da sua gestão 
interna, bem como, no modelo de negócio 
de proximidade, disponibilidade e flexibili-
dade que promove junto de fornecedores, 
parceiros e clientes.   
A capacidade de produção diversificada e 
as oportunidades aliadas ao mercado da 
mobilidade elétrica (sobretudo no merca-
do europeu), visando alcançar a redução 
do risco de negócio, o aumento do seu 
volume de vendas e a angariação de uma 
superior quota de mercado, quer nacional 
quer internacional são os drivers para o 
futuro. 
“Procuramos sempre inovar e aperfei-
çoar, mantendo-nos em constante atua-
lização. Procuramos sempre responder 
às exigências do mercado e investimos 
na sustentabilidade ambiental, sendo 
que os nossos produtos são quase todos 
recicláveis. No mercado da metalomecâ-
nica encontramo-nos num nível bastante 
competitivo, no entanto, temos como ob-
jetivo levar a nossa qualidade mais lon-
ge… Chegar ao mercado internacional” 
afirma Carla Soares, diretora-geral da 
empresa. 
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