Portugal Inovador

Um

parceiro de excelência
das indústrias dos
moldes e plásticos

A Inautom é uma empresa sediada no
concelho da Batalha, com fundação em
1986. Ao longo destas três décadas,
tem vivido um percurso ascendente,
ocupando atualmente uma posição de
destaque no fornecimento de máquinas
para os referidos setores.

Criada e gerida por Jorge Júlio, inicialmente
a Inautom funcionava como uma empresa de
estrutura simples, cujo foco assentava na reparação, na reconstrução e na comercialização
de equipamentos usados para injeção de matérias plásticas. Mediante uma visão estratégica
orientada para o futuro e para a resposta às
necessidades do mercado, resolveu abraçar o
desafio de comercializar equipamentos novos.

Portugal Inovador
Estávamos em 1990 e, desde
então, a Inautom tem vindo a equipar
e assistir pequenas indústrias familiares, fomentando o seu crescimento
ao ponto de algumas destas serem,
hoje em dia, conhecidas empresas
de média e grande dimensão. Em
simultâneo, alargou o seu âmbito de
atuação a empresas de teste de moldes e a escolas de engenharia.
Com o virar do século, veio também uma diversificação do seu portfólio de negócios, com a criação
(em 2001) da unidade de máquinas
ferramenta e a correspondente representação nacional de algumas das
mais prestigiadas marcas do setor. A
confiança de vários destes grandes
players mundiais foi conseguida em
grande parte devido ao know-how
da empresa e à qualidade do seu
serviço de assistência técnica. Num
contexto de elevada exigência e de
permanentes mutações, a evolução da
Inautom tem sido assegurada através
da aposta na mais avançada tecnologia, na formação contínua dos seus
técnicos e numa rápida capacidade
de resposta.
Presentemente, a Inautom fornece
equipamentos dentro das vertentes
das máquinas ferramenta e da injeção, tornando possível uma solução
completa, que acompanhe as diferentes etapas desde o fabrico do molde
ao produto final em plástico que é
utilizado na nossa vida quotidiana.
Relativamente aos dados que melhor
traduzem o êxito do percurso até aqui

relatado, importa dizer que a Inautom
é a empresa nacional com mais máquinas de injeção vendidas em Portugal,
com uma representação exclusiva para
o nosso país, Europa e África, estando
já presente em 14 países.
A Inautom prepara-se agora para
uma nova e importante etapa deste
seu percurso. Encontra-se em vias de
concretização um projeto da Tederic
Europa, que terá o seu arranque em
2019 e visa a construção de um pavilhão anexo às instalações da Inautom. De acordo com as informações
obtidas junto da Inautom, este espaço
“servirá de plataforma de distribuição

de máquinas de injeção (hidráulicas,
híbridas e totalmente elétricas, para
Europa e África)”. Acrescente-se ainda que, “além da venda de máquinas
para o mercado nacional, esta unidade
será o centro de formação comercial e
técnica de todos os agentes Tederic,
bem como a sede permanente de técnicos do fabricante, de forma a criar
uma unidade local autónoma”. Será,
portanto, “um centro de assistência
técnica por excelência, ao mesmo
tempo que também albergará stock
permanente de peças para uma autonomia e uma capacidade de resposta
imediatas”.

