Portugal Inovador
Contando com escritórios a norte e
sul do país, a S4Metro – Solutions
4 Metrology, Lda. adapta-se às
necessidades e desafios assumidos
pelas empresas associadas ao setor
dos moldes, garantindo a qualidade e a
sofisticação que levarão Portugal cada
vez mais longe.

Munida de uma rara “capacidade de resposta a qualquer
solicitação que receba em
qualquer ponto do país ou até
no estrangeiro”, a S4Metro é
uma firma que proporciona
uma solução integrada no
âmbito da metrologia, assegurando a competitividade de
empresas de diversos setores
de atividade por intermédio da
manutenção, calibração ou
atualização dos seus sistemas
de medição tridimensional,
bem como da oferta de serviços de medição ou programação, devidamente adaptados
às necessidades detetadas.
Foi precisamente com este
propósito que a S4Metro iniciou a sua atividade, na Moita,
em 2011.
O carácter único das suas
soluções, a ampla experiência
do seu corpo de colaboradores
e a elevada procura pelos seus
serviços num contexto geo-

gráfico mais vasto acabariam,
todavia, por levar ao inevitável
crescimento de uma empresa
que encontraria no concelho
de São João da Madeira o
local ideal para a abertura, já
em 2014, de uma filial que permitisse reforçar a proximidade
junto dos players da indústria
localizados na região norte do
nosso território. De facto, e tal
como recorda Armando Reis,
“não existia uma firma dedicada ao controlo dimensional
com a nossa experiência na
zona norte do país”.
No desempenho das suas
funções enquanto diretor desta filial, o nosso interlocutor
constata que as empresas de
pequena dimensão associadas à indústria dos moldes têm
vindo a assumir “uma maior
preocupação em demonstrar
a qualidade daquilo que produzem”, solicitando cada vez
mais os serviços da S4Metro.

Um
parceiro de
excelência
na Metrologia
Industrial
ao serviço
das empresas
Questionado sobre tamanho
fenómeno, Armando Reis
acredita que “se entre 2007 e
2013 as pequenas empresas
serviam essencialmente as
grandes firmas locais, hoje
elas têm procurado trabalhar
com muitos clientes estrangeiros, sendo-lhes exigido um
elevado grau de qualidade”
que importa comprovar.
O mesmo argumento
permite justificar, de resto,
a crescente aposta que as
empresas da região norte do
nosso país têm feito no âmbito
da formação técnica (em modalidades como, por exemplo,
a Metrologia, o Isostatismo
ou os mais avançados softwares de medição), naquilo
que corresponde a outra das
soluções que a S4Metro proporciona a todos os clientes
e parceiros, permitindo que
estes, por sua vez, consigam
satisfazer as expectativas

de mercados e clientes mais
“exigentes”.
Contando atualmente com
uma presença bem consolidada junto das empresas
sediadas nos distritos de Porto
e Aveiro, outro dos pilares que
contribui para a diferenciação
e crescimento desta equipa
com cerca de 20 colaboradores é a heterogeneidade do
seu background profissional,
que permite fazer da S4Metro um elemento capaz de
fornecer respostas a agentes
que operem em indústrias tão
díspares como a aeronáutica,
a metalomecânica, o setor
automóvel, a energia ou o
universo dos moldes. Posto
isto, é com um simultâneo sentimento de otimismo e desafio
que Armando Reis encara os
próximos anos de uma empresa que encara todo e qualquer
cliente como o mais valioso
dos parceiros de negócio.

