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Para cada
problema, uma

solução
A Humberto Poças S.A. é
uma referência duradoura no
fornecimento do setor da água.
A operar a partir do centro
do país (concretamente, em
Leiria), trata-se de
uma empresa que
se distingue pela
sua completa gama
de equipamentos
e pela elevada
especialização
técnica dos seus
profissionais.

Foi em 1980 que Carlos Humberto Poças concretizou
a sua fundação, na sequência do rico historial que havia
já acumulado neste mercado. Na altura, o início deste seu
projeto deu-se em condições que, naturalmente, eram
bem mais modestas do que aquelas que apresenta hoje.
Começou em casa e, a partir daí, o crescimento comercial
foi sendo acompanhado pelo crescimento da sua estrutura
humana e física.
A primeira designação (Humberto Poças, Lda.) transitou para o nome que ainda hoje mantém, em 1986. Nesse
momento, o fundador e a esposa (Odete Poças) procederam a um aumento de capital da empresa e à inclusão na
sociedade dos seus dois filhos (tornando-se então nessa
altura Humberto Poças S.A.). A segunda geração trouxe
à firma novas ideias e a entrada em novas vertentes do
negócio, adicionando à sua oferta produtos de uma crescente complexidade técnica.
Com a passagem das décadas, a Humberto Poças
sedimentou-se como uma das empresas-bandeira deste
setor. Atualmente, é procurada por clientes de todo o território nacional para o fornecimento de toda a espécie de
soluções para transporte de águas e saneamento.
António Portugal (Engenheiro Mecânico que está presente na empresa desde 2011) explica-nos que a empresa
responde às mais diversas de necessidades, “tanto para
baixa como alta pressão e que vão desde o equipamento
mais simples ao equipamento mais complexo que se possa
imaginar”. A sua oferta pauta-se pelo dinamismo na procura de “novos produtos e novas tecnologias” e por “uma
grande disponibilidade de stock”. Completando: “Para além
disso, temos parcerias com determinadas empresas que
são absolutamente credíveis e, se não tivermos a solução,
poderemos aindicar quem a tenha. Ao mesmo tempo, da
mesma forma que fazemos a venda direta ao cliente, também trabalhamos outra vertente que passa, muitas vezes,
pela parte do projeto”.
Outra importante mais-valia da Humberto Poças está no
seu capital humano. A esse respeito, Joel Santos (responsável da Contabilidade) realça o forte trabalho em equipa
destes 18 elementos, o que possibilita um permanente
suporte entre “quem está no exterior e quem trabalha na
estrutura interna da empresa”. António Portugal acrescenta
ainda que a empresa beneficia de “ter um especialista para
cada uma das áreas da sua atividade”.
Quanto à continuidade da empresa, Joel Santos diz-nos que são precisamente as características desta equipa
que asseguram que as perspetivas sejam animadoras, ao
referir que “a estrutura operacional tem uma idade média
bastante jovem”. A presença no mercado está consolidada
e as ideias de Carlos Humberto Poças estão bem refletidas
no seu funcionamento diário, o que deverá garantir que
a sua empresa permaneça como um dos nomes cimeiros
deste setor.

