
O cliente tem, sempre, um 

papel preponderante em 

todo o processo de imple-

mentação dos nossos pro-

jectos, de forma a que pos-

samos garantir, fruto deste 

trabalho de equipa, uma 

satisfação e níveis de efici-

ência e eficácia plenos.   

A Fast and Easy é uma em-

presa que intervém na área 

da Automação Industrial, 

fornecendo equipamentos e 

soluções integradas, com 

vista a modificar o panora-

ma laboral das empresas, 

criando e desenvolvendo 

soluções que permitam aos 

nossos clientes um aumento 

de produtividade e conse-

quente melhoria de condi-

ções de trabalho.  

 

Para levarmos esta missão 

avante, estudámos e dedi-

camo-nos a obter as melho-

res soluções para os vários 

modelos de produção e or-

ganização.  

Como empresa de projecto, 

preocupamo-nos com todo 

o sistema, oferecendo solu-

ções pensadas e desenvol-

vidas com base na análise 

das necessidades do clien-

te.  

 

A total assistência técnica 

da Fast and Easy é a garan-

tia do correcto funciona-

mento de todos os sistemas 

instalados. O know-how e a 

relação com os nossos cli-

entes, parceiros e fornece-

dores constituem o nosso 

sucesso.  

 

Como fornecedores de equi-

pamentos e soluções para 

projectos industriais com 

padrões de exigência e qua-

lidade elevados, estamos 

atentos à evolução do mer-

cado, suas necessidades e 

ofertas, procurando, sem-

pre, actualizar a nossa ga-

ma de serviços, sendo o 

sucesso das nossas imple-

mentações motivo de satis-

fação e orgulho. 

 

A Fast & Easy desenvolve e 

implementa, no terreno, 

produtos adequados às suas 

necessidades, quer em ter-

mos de Software e/ou Hard-

ware.  

 

Automação Industrial 

Software (PLC/HMI/SCADA/

BD/RPT7etc.) 

Metalomecânica 

Pneumática 

Electricidade 

Quadros Eléctricos de 

Potência e Automação 

Sistemas de Tratamento 

de Água 

Sistemas de Telegestão e 

Supervisão 

Elaboração de projectos 

em 3D 

Apresentação 

Projectos e Serviços 

Fast and Easy 

Automação e Programação Informática, Lda. 
A  H U M A N I Z A R  A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  

Produtos 

* Instrumentação 

* Material Pneumático 

* Controlo de Peso 

* Automação 

* Sistemas Telegestão  

* Sistemas Supervisão 

* Telecom. GPRS 

* Software 

 

Algumas das áreas indus-

triais em que intervimos: 

Alimentar 

Ambiental 

Automóvel 

Calçado 

Electrónica 

Energias Renováveis 

Gráfica 

Hidráulica 

Metalomecânica 

Produção de Água 

Química 

Saúde 

Têxtil 

 

Formação 
Com vasta experiência na 

área da formação, a Fast 

and Easy ministra acções de 

formação sobre Automação 

e Instrumentação Industrial 

em qualquer local/país. As 

acções são adaptadas às 

necessidades do cliente 

(além dos modelos existen-

tes o cliente pode solicitar 

um programa específico que 

vá colmatar as lacunas que 

detecta a nível de conheci-

mento). 

 

Existem níveis iniciais, mé-

dios e avançados, sendo 

fornecido todo o equipamen-

to necessário para uma forte 

componente prática ou com 

equipamento do cliente, fa-

cilitando assim a integração 

do formando no conteúdo a 

assimilar. 

Conteúdos 

Automação 

Schneider/Siemens 

Instrumentação 

Endress+Hauser 

Portugal 

Rua do Salgueiral, 38 

Estabelecimento 4 

4200-476 Porto 

(t/f)+351 225 094 433 

 

 

Formação 

* Automação 

* Instrumentação 

www.fastandeasy.pt 

geral@fastandeasy.pt 
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