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JSC - Marca Sardaço - O ferro pronto a aplicar

da de modo a ser um conjunto de vantagens para 
o cliente. 
 
VANTAGENS 
 
ECONOMIA 

• Redução dos custos de mão-de-obra. 
• Diminuição das áreas de estaleiros. 
• Redução dos consumos de energia. 
• Eliminação de stocks de varão em obra. 
• Eliminação de sucata. 

 
• QUALIDADE 

• Precisão nas medidas (comprimentos, ângulos, 
raios de curvatura). 
• Cumprimento das normas, regulamentos e espe-
cificações de encomenda. 

 
• ORGANIZAÇÃO 

• Aprovisionamento à medida das necessidades da 
obra. 
• O material é entregue devidamente acondiciona-
do, etiquetado e referenciado. 
•  Perfeita identificação e quantificação dos mate-
riais entregues. 
 

A Sardaço - Sociedade de Armaduras de 
Aço, SA foi fundada no ano 2000 com um 
objetivo muito concreto: moldar e fabricar 
armaduras de aço para betão armado com 
a maior qualidade do mercado. 
 
Era um objetivo ambicioso e por isso equi-
pou-se com os meios necessários à satisfa-
ção das exigências do mercado, tendo-se 
revelado possível, com o decorrer dos 
anos, prestar um serviço de qualidade 
apoiando as empresas de construção e 
obras públicas a otimizar e melhorar as 
suas práticas construtivas. 
 
É com esta visão que, hoje, a marca 
Sardaço contínua a ser um dos players 
mais fortes do mercado em Portugal. 
 
É esta filosofia que todos os dias é posta à 
prova e que todos os dias prova ser de 
sucesso, o que vem ao encontro da história 
do sólido grupo económico J. Soares 
Correia - Armazéns de Ferro, SA - já com 

mais de 100 anos de experiência, que se 
fundiu com a empresa Sardaço, que per-
tencia à JSC-SGPS em 2017, tendo 
assim ficado a marca Sardaço a vigorar. 
 
A sua missão é moldar e fabricar arma-
duras para betão armado garantindo 
homogeneidade e qualidade do produto 
100% conforme as necessidades dos 
cliente. Estando a Sardaço focada exclu-
sivamente nestes dois serviços, o resul-
tado só pode ser um; soluções de eleva-
da qualidade no mercado. Uma aposta 
que surge da especialização de toda a 
empresa, equipada com a melhor tecno-
logia e recursos humanos qualificados 
para a execução e controlo de acordo 
com as exigências normativas, regula-
mentares e legais, bem como as do mer-
cado. 
 
A marca Sardaço pertencente à JSC 
encontra-se certificada de acordo com a 
norma NP EN ISO 9001, e está organiza-


