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A excelência
na manutenção

florestal

A Planície do Tempo, sediada em Serzedo,
concelho de Vila Nova de Gaia, surge
em 2009 pela mão de José Cunha que,
em exclusivo à nossa revista, revelou o
porquê do seu sucesso.

Desde sempre ligado à agricultura, o
gerente recebeu o convite de alguns colegas para montar esta empresa. Assim,
resolveu tentar a sua sorte, estabelecendo contactos com pessoas amigas, cujo
apoio lhe possibilitou a aquisição das
primeiras máquinas e a abordagem aos
primeiros clientes.
Hoje, a empresa está vocacionada
para a preservação e conservação da
natureza, nomeadamente através de
serviços florestais e limpeza de terrenos.
Como explica o empresário, “trabalhamos
muito na base das plantações, preservação e desmatação dos terrenos e, acima
de tudo, prevenção dos incêndios”. Com
90% dos seus clientes inseridos no meio
empresarial, os restantes 10% referem-se ao cliente particular, abrangendo
todo o concelho de Vila Nova de Gaia, o
Grande Porto e a zona de Aveiro.
Com cinco colaboradores a tempo inteiro, a mão-de-obra qualificada revela-se
uma lacuna no setor, para operar todas
as valências inerentes à silvicultura. Todavia, a Planície do Tempo dá a formação
interna essencial ao nível da segurança e
higiene no trabalho e dos equipamentos
que manejam. Desta forma cumprem-se
todas as normas exigidas, uma vez que
trabalha para grandes empresas que
assim o requerem. “A empresa bate-se
por seguir essas obrigações quer ao

nível de colaboradores mas também em
relação aos equipamentos”, adianta o
empresário.
Nos últimos dois anos, a empresa
apostou fortemente na aquisição da última geração no que concerne às máquinas utilizadas nos seus trabalhos. Com
isto, pretendeu-se que os equipamentos
fossem os mais recentes, com vista à
facilidade de manuseamento por parte
do utilizador, e mais práticas, quer para
o seu conforto, como também para a
qualidade final do trabalho em execução.
Com efeito, a Planície do Tempo está
dotada de três destroçadores florestais
– um deles adquirido há um ano – e seis
roçadoras. Para continuar atualizada
neste âmbito, marca presença em feiras
da especialidade, a convite das marcas
e importadores, a fim de se manter a
par das últimas novidades no que aos
equipamentos tecnológicos diz respeito.

Para o gerente, “a empresa distingue-se sobretudo pela qualidade do trabalho,
não só por ter equipamentos recentes,
mas principalmente por apostar na excelência do serviço prestado. Queremos
sempre dar o melhor ao cliente”, adianta. A curto-médio prazo está previsto o
investimento em mais uma máquina,
para rentabilizar ainda mais o serviço
desempenhado e aumentar a capacidade
de resposta aos pedidos dos clientes,
“sempre com a expansão no horizonte”,
conforme conclui José Cunha.

