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Fundada em 1987, a empresa portuguesa começou por 
servir a indústria com foco nas áreas do vácuo, ar com-
primido e filtração de gases, mas mais tarde surgiu a pos-
sibilidade de passar também a trabalhar no setor da saúde 
na área dos gases medicinais que são utilizados no apoio 
respiratório, em equipamentos de suporte de vida, anes-
tesia, reanimação e ainda em cirurgias e instrumentação 
cirúrgica. 

A ULTRA-CONTROLO tornou-se num conceituado 
fabricante e fornecedor líder no mercado português de 
centrais de gases medicinais, certificadas de acordo com 
a Diretiva Europeia 93/42/CEE e o primeiro fabricante 
em Portugal de compressores de ar totalmente isentos de 
óleo.  Estabelecida nacionalmente, em 2012, a empresa 
continua a sua trajetória de sucesso com a exportação in-
ternacional dos seus equipamentos. 

Hoje com mais de 30 anos de experiência e sobre a vi-
são do CEO, Sabino de Pompeia, a marca tem projetos de 
exportação em mais de 60 países e é o representante de 
marcas mundialmente famosas como a Elmo Rietschle e 
Hitachi.

Na área industrial, uma das maiores contribuições foi a 
introdução dos sistemas centralizados de vácuo para labo-
ração contínua, que trouxe consigo o aumento da produti-
vidade das máquinas, uma considerável redução nos custos 
energéticos e um melhoramento no ambiente de trabalho, 
através da diminuição drástica do ruído.  

Na área medicinal, o seu papel foi significativo ao intro-

This Portuguese company, founded in 1987, began by 
serving the industry in the vacuum, compressed air and 
gas filtering sectors but later seized the opportunity to 
also work in other areas of health services, namely in 
medicinal gasses used for breathing support, life support 
equipment, anaesthesia, reanimation and, also, in surgery 
and surgical instruments. 

ULTRA-CONTROLO went on to become a renowned 
manufacturer and leading provider in the Portuguese 
market of medicinal gas production centres, certified ac-
cording to the European 93/42/CEE Directive and the 
first manufacturer in Portugal of oil-free air compressors. 
Already well-established in the Portuguese market, the 
company began to export its equipment to international 
markets in 2012, thereby continuing its upward trajecto-
ry.

Now, with over 30 years of experience and with CEO 
Sabino de Pompeia at the helm, the company has export 
projects in over 60 countries and represents world famous 
brands such as Elmo Rietschle and Hitachi.

In the industrial sector, one of the main contributions 
of the company was the introduction of centralised vacu-
um systems for continuous operation that allowed for an 
increase in productivity of machines, a considerable de-
crease in energy costs and improvements in the general 
workplace environment due to drastic noise reduction. 

In the medical sector it played a significant role through 
the introduction of oil-free medicinal air production cen-

ULTRA-CONTROLO
Há mais de 30 anos na área dos gases medicinais de apoio respiratório, suporte de vida, 
anestesia, reanimação e em cirurgias e instrumentação cirúrgica.
Over 30 years of experience in the medicinal gasses for breathing support, life support, anaesthe-
sia and reanimation sector, as well as in surgery and surgical instruments. 
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duzir centrais de ar medicinal com tecnologia totalmente 
isenta de óleo e ao ser a primeira empresa a instalar siste-
mas de tratamento de ar com secagem por refrigeração e 
absorção, bem como cadeias de filtração de alta eficiência 
nas redes de ar respirável nos hospitais e clínicas em Por-
tugal. Desde cedo apostou na tecnologia isenta de óleo, 
pois maximiza os recursos, diminui o custo a longo prazo 
e garante que o paciente receba ar medicinal da melhor 
qualidade. 

Com a atual pandemia mundial de Covid-19, a UL-
TRA-CONTROLO orgulha-se do fabrico e exportação 
de sistemas utilizados na terapia e suporte aos pacientes 
afetados com o vírus. Recentemente, forneceram centrais 
de produção de oxigénio no Níger, em dois hospitais mili-
tares no Peru e uma estação de oxigénio em Angola capaz 
de produzir 39 mil metros cúbicos de oxigénio anualmen-
te e que abastecerá todas as unidades de saúde nas provín-
cias próximas.

tres and by becoming the first company to install air han-
dling systems with refrigeration and absorption drying, as 
well as high-efficiency filter channels in Portuguese hospi-
tals and clinics. Since early on the company invested in oil-
free technology, as this maximises resources, diminishes 
long-term costs and ensures that the patient receives the 
highest quality medical air. 

ULTRA-CONTROLO is proud of manufacturing and 
exporting systems used in the treatment and support of 
patients affected by the Covid-19 virus pandemic. Recen- 
tly oxygen production units were supplied to Niger, two 
military hospitals in Peru and one oxygen plant in Angola 
capable of producing 39 thousand cubic metres of oxygen 
per year, enough to supply the neighbouring provinces. 


