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SYSADVANCE
Sucesso internacional 

baseado em tecnologia 
portuguesa de excelência

Fundada em 2002 como uma spin-off da FEUP 
- Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, a SYSADVANCE é uma empresa 

portuguesa, de base tecnológica, que 
desenvolve e fabrica equipamentos para 

produção on-site de gases técnicos 
e purificação, fornecendo igualmente soluções 

integradas e customizadas de engenharia.
A internacionalização foi, desde sempre, um 
objetivo da empresa que hoje está presente 

com mais de 3.000 equipamentos 
e sistemas em mais de 45 países, onde 

pretende consolidar a sua marca.

pandemia COVID-19. Um produto 
com forte interesse para toda a hote-
laria, face às necessidades específicas 
deste setor na proteção dos clientes. 

"A inovação DOUBLECARE permite-
-nos desenvolver atoalhados de ba-
nho que, além de nos ajudar a com-
bater os vírus e bactérias, respeitam 
o ambiente, o que é uma incrível 
melhoria para as gerações futuras", 
afirma Monteiro André. 

No que respeita ao seu processo da 
internacionalização, a exportação re-
presenta 95 por cento do volume de 
negócios da NEIPER. A empresa está 
presente em mercados internacionais 
muito diversificados, sobretudo na Eu-
ropa e EUA, mas tem também regista-
do um crescimento relevante em países 
da América Central e do Sul e da Ásia.

“Os atoalhados de banho têm uma 
longa tradição em Portugal e são pro-
curados em todo o mundo e por to-
das as pessoas: na NEIPER procuramos 
produzir com qualidade técnica e de-
sign de excelência”, defende o CEO da 
empresa, acrescentando que os seus 
clientes “são as melhores referências 
de negócio em todo o mundo”.

A NEIPER marca presença nos princi-
pais eventos e feiras mundiais como a 
Heimtextil na Alemanha e na Rússia, 
a Marketweek nos EUA, a Maison & 
Objet em França, a Guimarães Home 
Fashion e a Intertextil em Macau, 
sempre com o intuito de promover 
o contacto direto com clientes de 
todo o mundo. No futuro imediato, 
a NEIPER pretende dar continuidade 
a esses projetos e, simultaneamen-
te, “reinventar a sua indústria têxtil 
para a sustentabilidade ambiental 
através de uma aposta decisiva nas 
energias renováveis e na redução do 
consumo de químicos e água no fa-
brico de atoalhados”, como conclui 
o mesmo responsável. 

www.neiper.pt

Com sede na Póvoa do Varzim e cerca 

de 45 colaboradores, a SYSADVANCE 

conta atualmente com um vasto por-

tefólio de produtos, designadamente 

Geradores de Nitrogénio/Azoto, Oxigé-

nio, Oxigénio VSA e Oxigénio Médico e 

instalações para purificação de Biogás, 

Hélio, Hidrogénio, SF6, entre outros.

 

A sua atuação internacional está es-

truturada em três áreas de negócio: 

indústria, médica e energia. Cada 

http://www.neiper.pt
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área de negócio tem, pelas suas ca-

racterísticas distintas entre si, redes de 

distribuição e canais de marketing dis-

tintos, tendo em comum o elevado ní-

vel tecnológico que caracteriza todos 

os produtos e sistemas SYSADVANCE, 

como relata José Vale Machado, CEO 

e presidente do Conselho de Adminis-

tração da empresa.

Assente no domínio da tecnologia 

PSA (Pressure Swing Adsorption), 

a empresa é hoje reconhecida pela 

qualidade e sofisticação de soluções 

para os mais diversos segmentos e se-

tores de atividade. 

No âmbito da indústria, atende setores 

como a indústria química e farmacêuti-

ca, de componentes eletrónicos, meta-

lomecânica, alimentar e bebidas, aqua-

cultura, automóvel, aviação, naval, 

petróleo e gás natural, entre outras.

Com o intuito de diversificar a apli-

cação da sua tecnologia PSA a outras 

áreas de negócio, a SYSADVANCE 

desenvolveu, em 2010, a tecnologia 

METHAGEN, capaz de produzir Gás 

Natural Renovável (GNR) a partir de 

biogás de digestão anaeróbica ou 

biogás de aterro. Esta tecnologia é 

ainda complementada com um novo 

sistema – CARBOGEN – desenvolvido 

para recuperar e purificar CO2 de vá-

rias fontes, seja produzido nos pro-

cessos de purificação de biogás, de 

gás de combustão ou de processos 

industriais. Segundo o mesmo res-

ponsável, esta área é hoje fundamen-

tal na estratégia da SYSADVANCE, 

pela natureza sustentável e respetivo 

impacto positivo no “footprint” car-

bónico para os clientes que adotam 

as suas tecnologias. 

Na área médica, a SYSADVANCE teve 

de passar por um processo longo e 

exigente para que pudesse operar 

como produtor de dispositivos mé-

dicos, tendo obtido, em 2012, pela 

SGS UK, a certificação europeia de 

dispositivos médicos, bem como a 

certificação do seu sistema de gestão 

da qualidade pela norma ISO13485, 

para os seus produtos e sistemas mé-

dicos. Nesta área, a empresa produz 

sistemas de Oxigénio Medicinal, Ar e 

Vácuo Medicinal. 

Mais recentemente, em resposta às 

necessidades que surgiram devido à 

pandemia do COVID-19, desenvolveu, 

juntamente com a Ordem dos Médi-

cos, um ventilador invasivo para utili-

zação em cuidados intensivos – SYS-

Vent OM1, equipamento esse em fase 

de certificação de dispositivo médico. 

“O sucesso dos projetos em que a 

SYSADVANCE está envolvida é o re-

flexo da qualidade e dedicação dos 

seus recursos humanos, altamente 

especializados e com um elevado ní-

vel de reconhecimento nacional e 

internacional, por parte dos clientes, 

parceiros e até mesmo concorrentes, 

que se refletem objetivamente na ma-

nutenção das nossas taxas médias de 

crescimento anual de cerca de 30 por 

cento”, afirma José Vale Machado.

Este ano, por altura da celebração do 

seu 18º aniversário, a SYSADAVNCE 

mudou-se para novas instalações (es-

critórios e área produtiva) construídas 

à medida das atuais necessidades da 

empresa, por forma a permitir a ace-

leração do desenvolvimento tecnológi-

co, a melhoria contínua da qualidade 

e o constante crescimento, resultante 

do reconhecimento da marca e cultura.

 

Internacionalização 
no ADN da empresa
O sucesso da estratégia internacio-

nal da SYSADVANCE está patente no 

seu crescimento sólido e constante, 

e nos mais 3.000 equipamentos e 

sistemas instalados em mais de 45 

países. A expectativa de futuro pas-

sa por consolidar a posição da sua 

marca nos mercados internacionais, 

além de um maior envolvimento em 

projetos de engenharia personaliza-

dos e de grande dimensão. 
José Vale Machado, CEO e presidente do 
Conselho de Administração da SYSADVANCE



EMPRESASjulho 2020 55

“O constante desenvolvimento tecno-

lógico e uma maior consolidação dos 

nossos equipamentos nos mercados 

nacional e internacional espelham 

os objetivos para os próximos anos”, 

adianta o CEO da SYSADVANCE.

No que respeita aos projetos em cur-

so, a SYSADVANCE irá entregar, em 

2020, duas grandes unidades de pu-

rificação de biogás METHAGEN em 

Espanha e França, estando nesta fase 

a terminar negociações para mais 

cinco instalações em Itália, Estados 

Unidos e França.

Na área médica, a SYSADVANCE 

tem cooperado com vários países 

no fornecimento de centrais de ge-

ração de Oxigénio Medicinal, funda-

mentais para o combate à pandemia 

do COVID-19, tendo como destino 

vários países, desde a Ásia à Amé-

rica do Sul, Médio Oriente e África. 

Ainda nesta área, a empresa espera 

terminar, no 4º trimestre deste ano, 

a certificação do seu ventilador, con-

tando já com intenções de aquisição 

de Espanha, Canadá, Médio Orien-

te, Brasil e África, através da sua 

rede de distribuidores.

Na área industrial, destacam-se os 

projetos de fornecimento de Oxigé-

nio por VSA em Espanha, França e 

Chile, sendo estes projetos responsá-

veis por mais de 1 milhão de euros 

em 2020.

A SYSADVANCE sempre entendeu 

a internacionalização como sendo 

fundamental para o crescimento sus-

tentado de qualquer empresa tec-

nológica, permitindo a consolidação 

da sua marca e taxas de crescimento 

elevadas e consistentes. Para tal, a 

SYSADVANCE tem realizado investi-

mentos constantes em internaciona-

lização, nomeadamente através da 

participação em feiras internacionais, 

congressos, visitas a distribuidores, 

bem como da presença contínua e 

crescente nos meios digitais.

“A internacionalização está no ADN 

da SYSADVANCE desde a sua funda-

ção, pois qualquer projeto empresa-

rial baseado em tecnologia depende 

estrategicamente desse posiciona-

mento para atingir crescimentos e 

cotas de mercado relevantes à esca-

la global”, frisa o CEO da empresa, 

acrescentando que os equipamentos 

e sistemas SYSADVANCE, ao longo 

dos anos, têm sido reconhecidos 

pela sua tecnologia de ponta, fiabi-

lidade, robustez e, em alguns casos, 

simplicidade de instalação e gestão 

(sistemas Plug&Play). 

Acrescido a isto, as opções de siste-

mas integrados em skid e contento-

res, são consideradas uma mais-valia 

em zonas distantes, com caracterís-

ticas geográficas específicas ou sim-

plesmente por alguma limitação de 

área para instalação.

“A principal vantagem compe-

titiva associada aos produtos da 

SYSADVANCE, e reconhecida pelos 

nossos clientes, sempre foi a signifi-

cativa a redução nos custos com os 

gases técnicos nos seus processos 

produtivos – entre 80 por cento a 

90 por cento de redução”, conclui 

o presidente da SYSADVANCE. 

Em 2019 a empresa faturou cerca de 

6 milhões de euros, sendo esperado 

que em 2020 a faturação ascenda 

a 7,5 milhões de euros. 

www.sysadvance.com

https://www.sysadvance.com/#!/

