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Alicerçada no valor
de compromisso
com o cliente, a F.J.
Mourão sempre
soube aproveitar
os seus recursos
internos. Hoje,
Carlos e Conceição
Mourão estão à
frente dos destinos
de uma empresa que
celebra as marcas da
longevidade.

a trabalhar o metal

Logo desde o início, o fundador, Fernando Jesus
Mourão,transmitiu aos seus filhos a importância da continuidade
de um negócio familiar. Por isso, a oficina foi pioneira em muitos
aspetos, mas o que outrora era direcionado para o corte e quinagem de chapa, ganhou novos contornos com a passagem para a
segunda geração. Em 2004, Carlos e Conceição Mourão assumiram
a gerência e, por força da juventude, “os ramos de atividade atuais
nada têm a ver com os do passado”, conforme esclarecem.
Os empresários compreendem que a digitalização da indústria
é um processo irreversível nas economias mais evoluídas.Nesta
nova chefia, houve o objetivo de progredir e o parque de máquinas
da empresa foi renovado. Na procura de antecipar necessidades, foi
introduzido equipamento de laser e isso transformou completamente
o processo produtivo. Hoje, a F.J. Mourão é uma referência no fabrico de componentes metálicos para as indústrias de autocarros,
de transformadores e, mais recentemente, trabalha na produção de
diversos componentes para as gruas.
O aniversário dos 50 anos de atividade celebrou-se no dia 23 de
fevereiro, num ambiente familiar, não fosse esta afinal uma empresa
que muito estima as amizades entre os 27 colaboradores: “Todos
os dias, fazemos uma paragem a meio da manhã e oferecemos o
pequeno-almoço aos nossos funcionários”. Este hábito já vem do
tempo do falecido pai, mas Carlos e Conceição Mourão procuram
incutir o mesmo espírito de união. Perante a urgência da reinvenção,
consideram que “a qualidade, o know-how, o cumprimento de prazos

e a disponibilidade
para a resolução de
problemas é o que
mais diferencia a
empresa”.
Como a arte de
trabalhar o metal
está na base de
todo o percurso
evolutivo, há muitos elementos que a F.J. Mourão ainda valoriza.
Um deles está ligado “ao trabalho artesão que apenas o colaborador mais antigo consegue proporcionar”. A inovação anda de mãos
dadas com essa tradição e é por isso que aqui também se recrutam
“pessoas sem experiência laboral e é avaliado o potencial de cada
um para que também, ao longo do tempo, possa progredir dentro
da empresa”.
Carlos Mourão sente que a AIMMAP em muito tem contribuído
para o bom desempenho da empresa, que já vê o seu futuro assegurado na terceira geração (José Pedro Mourão). No futuro, ambos
os irmãos querem continuar a operar nos mesmos patamares de
qualidade e inovação com que já são reconhecidos, perspetivando
a ampliação do espaço. “Neste momento estamos com 1600m2,
mas em breve teremos 2000m2”, adiantam. O objetivo deste aumento passa por “proporcionar melhores condições de trabalho a
toda a equipa”.

