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50 Anos

de conhecimento
A Auto Diesel caracteriza-se como uma “empresa de cariz
familiar”, dado que Paulo Tomás conta com a ajuda do seu pai
neste projeto. A empresa dedica-se essencialmente à reparação
de camiões, reboques, cisternas, tratores, e tudo o que se
relaciona com o setor dos veículos pesados.
Uma visão inovadora e abrangente do mercado é o que
pretendem transmitir. Com a sua aposta na tecnologia, foi “a
primeira empresa portuguesa a ser reconhecida como uma
oficina 4.0” neste setor. Numa busca contínua e persistente
pela inovação no mercado, surgiu a oportunidade de “montar o
primeiro equipamento de diagnóstico remoto e gestão de frotas
em Portugal”, afirmando-se assim como representantes da parte
técnica da Jaltest Telematics.
Para tal equipamento, houve a necessidade de vários
investimentos financeiros e de recursos humanos, visto que
este emite um diagnóstico online que “ao mesmo tempo em que
aparece a avaria no camião, no smartphone ou no computador
do gestor de frota ou do dono da empresa, aparece também
no nosso, desde que o cliente assim o autorize. Imediatamente
fazemos o diagnóstico de qual é a avaria”, sendo assim
fundamentais os meios tecnológicos, bem como o know-how dos
seus colaboradores para a realização deste processo.
Paulo Tomás salienta ainda que, no ano passado, a empresa
apostou na abertura de uma nova secção, a criogenia, pois
detetou a existência de uma falta destes serviços no setor dos
pesados para alguns clientes, nomeadamente “o controlo de
sistemas de veículos que transportam líquidos a temperaturas
muito negativas, como as empresas de gás, ou os sistemas
de GNL”.
A Auto Diesel dispõe de 22 colaboradores, sendo que 18
são operacionais, todos eles com elevado conhecimento técnico,
derivado das formações constantes que frequentam. Desde
veículos elétricos, a técnicos de auditoria da normativa máquinas.
Atualmente, conta com 350 clientes ativos, trabalhando para
a maioria das empresas de transportes do país e oferecendo
sempre soluções personalizadas para cada uma delas. Para
os próximos anos a empresa visa investir em novos projetos,
concretamente nas vertentes da informática e da metrologia.
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Paulo Tomás faz-nos viajar no tempo ao
relembrar a história da sua empresa. A Auto
Diesel foi fundada por dois sócios “numa casa
com 50 metros quadrados, dentro da povoação
de Alenquer, em Santa Catarina, no dia 20 de
Setembro de 1968”.

Em primeiro lugar, antes do ano 2000, a passagem de uma
empresa de 300 m² para um espaço de 13 500 m², acarretando
assim uma maior disponibilidade e responsabilidade. Em
segundo, os parceiros da empresa. Alguns, dispondo dos seus
serviços há mais de 40 anos. E, em terceiro lugar, mas não
menos relevantes, as pessoas que trabalham diariamente na
Auto Diesel. Conforme destaca o proprietário, “os 50 anos são um
marco importante, mas o mais importante ainda são os nossos
colaboradores”.

