FAZER BEM E QUERER FAZER MELHOR

GUIMABOMBAS
IMPORTAÇÃO DE BOMBAS AUTOMEDIDORAS, LDA.

Distinguida
pelo IAPMEI
como uma
PME Excelência

A

Guimabombas foi criada
por António
Barbosa
e
sua falecida esposa Maria de
Lurdes Fernandes. Durante
25 anos o Sr. Barbosa trabalhou na área de montagem e
assistência a postos de abastecimento de combustíveis
na Petrogal. Quando esta
empresa decidiu extinguir
esses serviços, o Sr. Barbosa
decidiu lançar-se por conta
própria e, em 1995, fundou
a Guimabombas. A empresa
especializou-se na montagem e assistência a postos de
abastecimento de combustíveis, quer através de projetos
chave na mão (que incluem
todas as vertentes, nomeadamente, projeto, construção civil, eletricidade, serralharia, mecânica, bombas
e sistemas informáticos) ou
assegurando apenas alguns
dos elementos, e de estações
de serviço.
Dispõe ainda de uma acreditação como Organismo de
Verificação Metrológica na
área do grande caudal.

Apoiada na obtenção de
todas as certificações, no
acompanhamento preciso
da legislação, numa equipa
de trabalho multidisciplinar e num trabalho rigoroso, a Guimabombas não
parou de crescer. Hoje, embora o Sr. Barbosa se man-

e Carlos e Fernando da
área comercial e assistência técnica. Na realidade,
muito mudou nestes 20
anos. Apesar de a Guimabombas continuar a fazer a
montagem e manutenção a
postos de abastecimento de
combustíveis, a verdade é
que, atualmente, a empresa
disponibiliza uma panóplia
de outros serviços. Aliás, de

tenha presente no dia-a-dia
da empresa, o testemunho
foi passado a uma nova geração e são já os seus filhos
que a gerem: Joaquina toma
conta da área financeira,
Paula da área da contabilidade e recursos humanos

acordo com Paula Barbosa,
existiu sempre uma “preocupação em tentar estar um
passo à frente daquilo que
o nosso cliente vai precisar
e em inovar”. Segundo explica, “assim que sentimos
que existe uma necessidade

PASSAGEM
DE TESTEMUNHO

APOSTA
NA FORMAÇÃO
E PROXIMIDADE
De resto, a proximidade com o
cliente e a disponibilização de diferentes soluções são, desde sempre, máximas na Guimabombas.
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Os responsáveis consideram que
“é preferível fazer a prevenção do
que a manutenção” e, por isso,
Carlos e Fernando tentam, durante as visitas aos clientes, informar
sobre possíveis necessidades e
sobre as alterações na legislação.
Nesse sentido, a Guimabombas
aposta fortemente na formação,
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Implementada há 20 anos no mercado nacional, a Guimabombas é uma empresa reparadora e instaladora de postos de abastecimento de combustível. A atuar numa área
de enorme complexidade e apertada regulamentação,
está acreditada pelas várias entidades competentes para
realização das diversas operações relativas à criação e
manutenção de postos de abastecimento de combustíveis.
Nomeadamente pela DGEG, INCI, IPQ, CCDRN, APCER.

na nossa área, investimos,
e, tentamos ter o máximo
de valências possível”.

NOVOS SERVIÇOS
Motivados pela retração
no investimento em novos
postos e cientes de que os
alvarás dados aquando do
‘boom’ da construção de
postos, nos anos 90, foram
atribuídos por períodos de
20 e 25 anos, os responsáveis
decidiram investir na prestação de serviços que visam
a renovação das licenças.
“Está tudo a caducar e, para
renovar os alvarás, é preciso
fazer diversas vistorias por
diferentes organismos. Sentimos essa necessidade e introduzimos novas valências
nesse sentido”, revela Paula.
Assim, a Guimabombas acaba por prestar um serviço de
consultadoria a acompanhamento às vistorias. Avalia se
está tudo em conformidade
com as regras impostas pelos diferentes organismos
inspetores, nomeadamente
ambientais e de segurança,

para que os seus técnicos estejam
capacitados para realizar qualquer
tipo de intervenção. E sob o mote
“fazer bem e querer fazer sempre
melhor”, os responsáveis comprometem-se a estabelecer uma
relação transparente com os seus
clientes, relação essa que originará
o futuro da Guimabombas.

e procede às alterações necessárias para obtenção das
renovações de alvarás. A
Guimabombas faz testes de
estanquidade a reservatórios
de combustível por ultrassons, testes esses que visam
analisar qualquer tipo de
fugas quer nos reservatórios,
quer nas tubagens. Apoiado
neste serviço temos também
a vitrificação de reservatórios de combustível. Das áreas que a Guimabombas mais
investiu nestes últimos tempos foi na área ambiental,
nas limpezas e manutenções
a reservatórios de combustível bem como separadores
de hidrocarbonetos, nesta
área está munido de meios
físicos e humanos para a
perfeição do serviço, nomea-

damente de um camião com
hidra aspiração e pessoal devidamente especializado na
área, para além de ser reconhecida pela CCDRN como
Operadora de Tratamento
de Resíduos perigosos. Os

responsáveis salientam que o
sucesso da empresa a muito
se deve “à nossa fantástica
equipa de colaboradores”.

