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Dimas Ferramentas com mais de 60 anos de experiência pela liderança do seu

fundador Dimas Dias Duarte, consolida  hoje uma estratégia agressiva de valor

acrecentado, com  base na inovação , sofisticação, e respeito por  um mercado

altamente competitivo e em que a exigência dos clientes, é o maior motivo para

que a empresa corresponda com a maior capacidade tecnológica. 

O alto grau de satisfação dos nossos clientes, e a sua cultura de exigência para 

a  garantia  dos  melhores  resultados  obrigam  a   assim  a que  se   tenha  de  

prestar  um  serviço  cada   vez  mais  qualificado  e  personalizado, e  a  Dimas

Ferramentas consciente  dessa  obrigação  procura   continuamente  com  seu 

Departamento  de  Engenharia,  a  melhor  resposta   tecnologica  e   pelo   seu 

Departamento Comercial, a melhor resposta comercial a essa exigência..

Somos uma equipe jovem e motivada para servir com excelência.
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