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A Tons Solares,
sediada em Sandim
(concelho de Vila
Nova de Gaia), é
uma empresa focada
na distribuição e
instalação de redes
de gás, aquecimento
e energias
renováveis.

ompromisso
com a
satisfação

O fundador, José Moreira, iniciou a sua
atividade em 1991, com a venda de garrafas
de gás porta-a-porta. Anos mais tarde, em
2009, criou a Tons Solares e direcionou o
seu negócio para as instalações de redes de
gás, aparelhos de gás e energias renováveis.
O crescimento foi-se dando gradualmente
e o gás natural tornou-se o grande foco de
negócio.
Explicando um pouco desta evolução,
o nosso entrevistado relata-nos o seguinte:
“Primeiro tínhamos uma empresa e depois
ficámos com duas, ligadas ao mesmo tipo
de energia, com uma direcionada para a
distribuição de gás e outra para a implementação e projeção de tudo o que tenha a ver
com a área técnica de obras. Somos muito
bons a nível de instalação de redes de gás
natural/GPL, pelo feedback positivo que
recebemos. No ano passado, em meados
de julho, demos um salto de 20 para cerca
de 60 funcionários”.
Os serviços que a Tons Solares presta
distribuem-se pelos distritos do Porto, Aveiro,
Vila Real e Bragança e englobam tudo na
área da energia. São instaladores de painéis
solares térmicos e fotovoltaicos, aquecimentos centrais, chãos radiantes e tudo o que
complementa a vertente do aquecimento,
seja ele a gás, gasóleo, a pellets e artigos
elétricos. Os serviços mais requisitados são
os serviços de gás natural de tipologia C, que

consistem em fazer a transformação da casa
habitada pelo cliente, um trabalho pormenorizado e que obriga a rapidez e eficiência.
A nível tecnológico, a empresa dispõe
de softwares internos que funcionam através
de picking e QR Code e apetrecham todo o
pessoal de distribuição com PDA’s e também com todos os aparelhos e ferramentas
tecnológicas de última geração. Procurando
acompanhar a inovação no setor, o responsável lamenta, contudo, que “em Portugal
exista a carência de ensino especializado que
forme jovens para áreas em expansão como
esta”, lamentando também que “a legislação
seja, por vezes, demasiado apertada para as
entidades patronais”.
Os resultados da Tons Solares têm sido
positivos, passando incólume pela crise, com
todo o esforço e dedicação. É uma empresa
familiar e que preza a confiança profissional, desde o seu cliente, passando pelo
colaborador e fornecedores. Mantem uma
relação saudável com todos eles e quer que
assim continue apostando no crescimento
da empresa.
Neste momento, a empresa encontra-se
a preparar a sua internacionalização, em
África – de onde é oriundo o nosso entrevistado – com um projeto aliciante e desafiante.
Paralelamente, está também a ser projetada
a criação de uma empresa ligada aos desportos radicais, outra das paixões de família.

