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ESPECIAL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Remodelavip

O parceiro ideal na remodelação





► Carlos Batista, 34 anos, é o atual admi-
nistrador da Remodelavip e um dos seus 
sócios fundadores. Pintor de profissão, 
trabalhou para uma empresa do ramo du-
rante onze anos até que, em 2008, come-
çou a trabalhar exclusivamente na área da 
remodelação por conta própria, até fundar 
a Remodelavip, em 2011. Em entrevista 
ao Empresas+®, Carlos Batista explica 
que, “a Remodelavip começou com três 
pessoas, incluindo eu e o meu sócio. Mais 
tarde o meu sócio seguiu outro caminho e 
eu decidi continuar sozinho. Ao longo dos 
anos a equipa foi crescendo paulatina-
mente, até chegar à data com 16 pessoas 
nos seus quadros. Paralelamente à Remo-
delavip, sou também administrador da 
empresa Viplace, responsável pela anga-
riação de clientes para a Remodelavip e 
que conta com mais 12 funcionários. Esta 
outra empresa surgiu em 2014 e tem-se 
revelado um sucesso, uma vez que permi-
tiu-nos atingir números de faturação que 
até então eram impossíveis”.
No que diz respeito à Viplace, importa sa-
lientar que esta empresa angaria clientes 

não só para a Remodelavip, mas também 
para outras empresas da área.

“Ficamos amigos 
dos clientes”
Na área da remodelação, a Remodela-
vip tem a capacidade de executar proje-
tos chave na mão, trabalhando quer pa-
ra arquitetos quer para o cliente final. 
Consciente de que nem todos os clien-
tes são iguais, a Remodelavip procura 
constantemente arranjar as melhores 
soluções para os seus clientes com ba-
se nas suas necessidades. “Quando o 
cliente vem ter connosco preocupado 
com o preço, essa preocupação imedia-
tamente desaparece porque nós arran-
jamos as melhores soluções para as 
suas necessidades. Ele apenas tem de 
se preocupar em entregar-nos a chave e 
no final da obra verificar o resultado. Fa-
zemos um bom trabalho e garantimos 
bons resultados, uma vez que somos 
muito empenhados nas nossas tarefas. 
Além da relação profissional, é muito 
importante a relação pessoal e por isso 

é frequente ficarmos amigos dos nossos 
clientes”.
A aproximação ao cliente é de facto um 
valor que define a Remodelavip e que a 
mesma pretende preservar, já que grande 
parte dos seus chega através do “passa a 
palavra”. A este valor junta-se também a 
honestidade que, para Carlos Batista, é 
também um valor importante não apenas 
para o trabalho, mas para a vida e é com 
essa visão que assume a liderança da 
sua equipa de trabalho. “Nesta empresa 
todas as responsabilidades passam por 
mim, precisamente porque tenho um 
compromisso de seriedade com os meus 
clientes. Ainda assim a minha equipa par-
tilha desta sensação de dever e ninguém 
tem medo de se entregar ao trabalho e te-
mos disponibilidade total para as pes-
soas. O crescimento da Remodelavip de-

ve-se sobretudo à dedicação de todos nós 
e por isso valorizo muito quem está ao 
meu lado, sem eles, eu não era ninguém”, 
reforça Carlos Batista.
Com uma parceria com a empresa hotelei-
ra Accor, a Remodelavip participou em 
grande parte dos seus projetos de remo-
delação e conseguiu uma base que permi-
tiu um crescimento acentuado, contabili-
zando projetos de norte a sul de Portugal, 
podendo-se destacar a loja Sacoor Bro-
thers do Centro Comercial Colombo, que é 
a maior do país, e a Sephora na Avenida 
25 de Abril, em Braga. Este sucesso per-
mitiu que os anos de 2016 e 2017 fossem 
os melhores anos da empresa, cuja única 
limitação ao crescimento, prende-se com 
a falta de mão-de-obra que pretende ultra-
passar, para assim aumentar a equipa de 
trabalho e crescer ainda mais.  

A Remodelavip caracteriza-se como uma empresa de remodelações, 
em obras no setor público e privado e é um exemplo de sucesso a 

nível nacional. Com um crescimento anual do volume de negócios, 
esta empresa lisboeta considera que a receita para o sucesso são 
os princípios de honestidade e compromisso de toda uma equipa, 

aliada a uma grande aproximação com os seus clientes, que são 
verdadeiros amigos para a Remodelavip.

O parceiro ideal 
na remodelação

REMODELAVIP
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► João Urbano, Manuel Arez e Pedro Espí-
rito Santo são os fundadores do atelier 
Conceitos de Arte, um projeto que os três 
arquitetos assumem em conjunto há 13 
anos. Em entrevista ao Empresas+®, os 
arquitetos explicam um pouco do seu per-
curso profissional até à fundação do ate-
lier. “Comecei por trabalhar numa empre-
sa de construção civil e mais tarde colabo-
rei em alguns ateliers de arquitetura até 
que, em 2004, surgiu a oportunidade de, 
juntamente com os meus dois colegas, 
formarmos o nosso próprio atelier”, escla-
rece João Urbano. Por sua vez, Manuel 
Arez indica que “quando terminei o curso, 
no ano 2000, trabalhei quatro anos em 
dois ateliers e logo a seguir fundei com o 

João e o Pedro, a Conceitos de Arte”. Dos 
três arquitetos, Pedro Espírito Santo é 
quem apresenta um percurso profissional 
mais alargado, sendo que começou a tra-
balhar nesta atividade logo após cumprir o 
serviço militar e ir para o Ultramar. Em 
meados dos anos 70, viajou para o Brasil 
e por lá ficou durante 20 anos, destacan-
do-se notavelmente no mercado pela car-
reira no ramo da decoração. De regresso a 
Portugal, o arquiteto juntou-se a João Ur-
bano e Manuel Arez e juntos fundaram o 
atelier Conceitos de Arte.

Arquitetura personalizada
Quando o atelier foi fundado, os arquitetos 
dispunham já de uma carteira de clientes 

fidelizados, e foi precisamente para dar 
resposta à acumulação dos seus clientes 
que surgiu o Conceitos de Arte.
Dedicados a projetos de arquitetura e de-
coração, o atelier define-se pela execução 
de projetos personalizados a cada cliente, 
e recusa a ideia de que é um “megastore 
de arquitetura”. No que diz respeito ao 
trabalho, João Urbano explica que “em 

termos de serviço, executamos qualquer 
projeto da área da arquitetura, desde a fa-
se inicial, à fase de execução, design de 
interiores e por fim a chave na mão. Para 
a construção recorremos a parcerias com 
construtoras de reconhecida qualidade”.
Um dos fatores diferenciadores da Con-
ceitos de Arte é desde logo visível na sua 
fase inicial, com a apresentação dos pro-

Fundado em 2004, o atelier  Conceitos de Artes disponibiliza a 
todos os seus clientes um serviço integrado de arquitetura e 

decoração, que começa desde a fase de projeto até à chave na 
mão. Situado em Lisboa, este atelier tem trabalho executado de 

Norte a Sul do país, destacando-se ainda no mercado além-
fronteiras, sobretudo no Brasil. Com uma equipa base coesa, o 
atelier Conceitos de Arte mantém de ano para ano um ritmo de 

crescimento sustentado. 

Um conceito 
para a arquitetura

CONCEITOS DE ARTE

João Urbano,  Manuel Arez 
e Pedro Espírito Santo
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jetos em aguarela que, com o recurso às 
novas tecnologias reinterpreta o desenho 
à mão levantada. Esta opção dos arquite-
tos justifica-se pelo facto de sentirem que 
existe uma grande falta de humanização 
nos projetos que é extremamente impor-
tante. Nesta primeira fase, é ainda funda-
mental para o atelier identificar os objeti-
vos do cliente, os seus gostos pessoais e 
compreender a área envolvente da obra. 
Manuel Arez acrescenta que “as primei-
ras semanas servem essencialmente pa-
ra conhecermos o cliente, através de uma 
série de perguntas específicas para co-
nhecermos os seus objetivos. Depois par-
timos para o projeto e discutimos as nos-
sas ideias com o cliente porque o nosso 
trabalho é muito personalizado e obriga a 
que tenhamos que despender algum tem-
po com um só cliente para conseguir sa-
tisfazer as suas necessidades em pleno”. 
“A principal preocupação do cliente que 
nos procura é sobre o projeto em si, mas 
logicamente que também incide sobre o 
preço final da obra e timings de projeto e 
construção”, defende Pedro Espírito 
Santo.

União e responsabilidade
Com projetos por todo o país, o Conceitos 
de Arte reúne clientes de várias nacionali-
dades. Pedro Espírito Santo explica que 
“quando estive no Brasil, trabalhei muito 
tempo no setor da decoração, fiz muita 
obra e consegui um grande número de 
clientes fidelizados. Dessa forma o Concei-
tos de Arte incorporou esse mercado e te-

mos imensos clientes estrangeiros. No 
mercado português, também já fizemos 
muito trabalho, nomeadamente hotéis co-
mo o Palácio Vale-Flor (Pestana Palace Lis-
boa), o Hotel Tivoli, na Avenida da Liberda-
de em Lisboa, o Hotel Alvor, no Algarve e fi-
zemos diversos projetos para as Pousadas 
de Portugal, estando em curso a amplia-
ção da Pousada de Óbidos”. 

Com um crescimento na ordem dos 30% 
em 2017, o futuro do Conceitos de Arte 
passa por manter o trajeto ascendente. 
Contudo, o atelier assume a preocupa-
ção de não crescer em exagero, uma vez 
que manter um atendimento personaliza-
do, apenas se consegue com estabilida-
de e com um crescimento de forma res-
ponsável, e focalizado no cliente. 
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► Licenciado em Engenharia Civil pelo 
Instituto Superior Técnico de Lisboa, Hugo 
Pinto é hoje o administrador da Progitape. 
Fundada em 1974, esta é uma empresa 
de cariz familiar e conta com mais de 40 
anos de experiência no mercado. Foi cria-
da pelo pai de Hugo Pinto que, apesar de 
já não ter um papel ativo no negócio, con-
tinua a ajudar sempre que pode. “O meu 
pai, fundador da empresa, embora já não 
tenha qualquer papel como administrador 
continua a apoiar-me. Juntos, estamos 
constantemente à procura de novos con-
tactos e oportunidades para crescermos 
enquanto empresa” revela o engenheiro. 
Desde a sua génese, a Progitape tem vin-
do a afirmar-se no mercado sob os princí-
pios do rigor, da criatividade e da forma-
ção, valores que acreditam serem funda-
mentais para alcançar um mercado tão 
concorrencial e exigente como este.
Após concluir os estudos, Hugo Pinto ini-
ciou a carreira profissional na Progitape 
como projetista. Atualmente é o adminis-
trador e conta ainda com o apoio de uma 
equipa especializada de oito colaborado-

res, com muitos anos de experiência nes-
ta casa. Sempre que necessário a empre-
sa recorre a parcerias com consultores, 
técnicos ou instituições especializadas 
cuja complementaridade e know-how se 
revelam fundamentais para uma boa exe-
cução dos projetos.
A Progitape disponibiliza serviços no âmbi-
to de arquitetura, engenharia e planea-
mento estando assim habilitada à execu-
ção de qualquer tipo de projeto, indepen-
dentemente da sua dimensão. Contudo, o 
foco principal desta empresa lisboeta são 
as obras públicas. Neste vertente a Progi-
tape detêm maioritariamente projetos de 
reabilitação, através de concursos públi-
cos, para a recuperação de espaços dan-
do-lhes uma nova funcionalidade. Fala-
mos por exemplo de pavilhões multiusos, 
tribunais, auditórios, piscinas, bibliotecas 
e até câmaras municipais.

Um reconhecimento merecido
A Progitape foi distinguida em 2016 com o 
prémio Nuno Teotónio Pereira, um reco-
nhecimento que obteve no âmbito de um 

projeto para a Câmara Municipal de Torres 
Vedras de intervenção no Programa Polis, 
pela requalificação urbana e ambiental do 
Choupal e Ermida.
Foram também desenvolvidas outras 
obras igualmente importantes entre as 
quais a Gare Marítima do Funchal e o edi-
fício da Câmara Municipal de Lagos, por 

exemplo. A empresa concorreu também 
com um projeto para a construção do ter-
minal dos cruzeiros de Lisboa.
A Progitape aposta num processo rigoroso 
de planeamento desde a chegada do 
cliente, até à obra estar concluída. “Acom-
panhamos constantemente o desenrolar 
das várias etapas, para que o cliente não 

A Progitape detém um vasto currículo na área da construção, 
projeto e reabilitação de edifícios públicos. Com mais de  

40 anos de experiência, a empresa foi-se adaptando às 
tendências e exigências do mercado, garantindo sempre a 
qualidade do projeto final. Em 2016, atingiu uma marca de 
excelência ao conquistar o prémio Nuno Teotónio Pereira,  

pela reabilitação da Polis de Torres Vedras, Choupal e Ermida, 
uma prova inegável da qualidade do seu serviço.

Experiência na base do sucesso
PROGITAPE

Hugo Pinto

Edifício dos paços de concelho de LagosEdifício dos paços de concelho de Lagos Polis Torres Vedras – Choupal e Ermida Centro de Empresas Inovadoras  em Castelo Branco

Casa da Cultura em AmaranteCasa da Cultura em AmaranteCasa da Cultura em Amarante
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“O MEU PAI, FUNDADOR DA EMPRESA, EMBORA 
JÁ NÃO TENHA QUALQUER PAPEL COMO 
ADMINISTRADOR CONTINUA A APOIAR-ME.  
JUNTOS, ESTAMOS CONSTANTEMENTE À PROCURA 
DE NOVOS CONTACTOS E OPORTUNIDADES PARA 
CRESCERMOS ENQUANTO EMPRESA”

Polis Torres Vedras – Choupal e Ermida



crie barreiras ou se as mesmas surgirem, 
possam ser rapidamente ultrapassadas 
para que estejamos todos em sintonia” 
acrescenta Hugo Pinto.
O engenheiro garante que a Progitape 
procura sempre ir de encontro às neces-
sidades do seu cliente, não tendo por is-
so que assumir propriamente um traço 
que a defina. “Preocupamo-nos em nos 
adaptarmos ao projeto e à sua envolvên-
cia e por isso nenhum projeto é igual e é 
adaptado ao meio em si. Aliás, o nosso 
portefólio demonstra isso mesmo, cada 
um dos nossos projetos são diferentes” 
revela. Ainda assim, Hugo Pinto admite 
deixar uma marca de uma forma muito 
controlada em cada projeto que a Progi-
tape executa, de modo a que as suas de-
finições não entrem em conflito com o 
que é pretendido no projeto.

Uma empresa em ascensão
Uma das grandes mais-valias deste servi-
ço, e que ao mesmo tempo é uma caracte-
rística distintiva face a outros concorren-
tes, é o rigor e a exigência que aplica nos 
projetos que realiza, cumprindo desta for-
ma com o que fora previamente estabele-
cido com o cliente.
A tendência da Progitape tem sido de cres-
cimento, registando um aumento de fatu-

ração superior a 5% no ano transato com-
parativamente ao ano de 2016. A sua 
área de atuação também alargou, deten-
do no presente projetos realizados um 
pouco por todo o país, inclusive nas ilhas.
Em termos de perspetivas para o futuro, a 
Progitape traça metas ambiciosas e pre-
tende dar continuidade à onda de cresci-
mento que tem verificado e isso passa 
também por continuar a apostar no refor-
ço dos seus valores, na qualidade e na 
abrangência dos seus serviços, adaptan-
do-se desta forma às exigências que o 
mercado apresenta no seu dia-a-dia.

Preocupação com 
a valorização do projetista
Tendo em conta a conjuntura atual da 
construção, arquitetura e engenharia, Hu-
go Pinto assume uma especial preocupa-
ção com a falta de valorização do projetis-
ta, uma vez que cada vez mais se verifica 
uma diminuição do valor de um projeto 
em concurso público. Uma das principais 
críticas do engenheiro recai sobre a entra-
da em vigor do Código dos Contratos Públi-
cos (CCP). “Anteriormente os projetistas ti-
nham uma tabela de honorários que defi-
nia o tipo de projeto e a percentagem que 

o projetista recebia da obra e é por essa 
tabela que a minha classe se regia. O CCP 
veio desvalorizar completamente o nosso 
trabalho e embora a crise também pese, o 
CCP em nada contribui para que o custo 
de um projeto fosse valorizado. Um projeto 
que há 20 anos valia 100 mil euros, agora 
vale apenas 40 mil. Este código de contra-
tação permite que as exigências regula-
mentares de projeto sejam cada vez maio-
res e o custo siga o trajeto inverso que in-
viabiliza o crescimento sustentado das 
empresas desta área”
Ainda no que diz respeito a este momento, 
Hugo Pinto não deixa de apontar o dedo 
aos projetistas que, nas palavras no mes-
mo, “entram neste jogo”, afirmando que 
as consequências deste fenómeno são ca-
tastróficas. “As pessoas perdem os seus 
empregos e começam a fazer estes proje-
tos para sobreviverem, ganhando projetos 
com preços sem rentabilidade e que irá 
também prejudicar a execução da obra. É 
impossível executar corretamente um pro-
jeto com metade do orçamento correto e é 
por isso que se vem verificando que alguns 
dos projetos são meros estudos prévios, 
com uma grande deficiência dos elemen-
tos que devem compor um projeto de exe-
cução. Esta situação é muito grave e deve 
ser alertada”, reforça o engenheiro. 

 Gare Marítima do Funchal
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► José Teixeira Trigo, engenheiro civil nas-
cido em Moçambique e formado na Facul-
dade de Engenharia da Universidade do 
Porto (FEUP), é reconhecido pela sua expe-
riência no domínio da engenharia civil e da 
construção. Iniciou a atividade de elabora-
ção de projetos ainda no período de está-
gio e, imediatamente a seguir, com a expe-
riência em ambiente militar, quer em Por-
tugal quer em Angola. Terminado este pe-
ríodo, dedicou-se também às atividades de 
docente universitário e de investigação 
aplicada no LNEC – Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, onde ingressou em 
1963. A docência desenvolveu-se, durante 
alguns anos, no IST (Instituto Superior Téc-

nico), incluiu a organização e coordenação 
dos primeiros mestrados no domínio da 
construção na FEUP e no IST e terminou re-
centemente na direção da Faculdade de 
Engenharia da Universidade Lusófona.
Em entrevista ao Empresas+®, José Teixei-
ra Trigo explica que o seu primeiro trabalho 
autónomo na área do projeto foi o das fun-
dações e estrutura da Igreja de Paço 
d’Arcos, em 1967. Na sua atividade de pro-
jeto de edifícios, teve a oportunidade de 
colaborar com alguns dos melhores arqui-
tetos portugueses e, pontualmente, com 
arquitetos de renome internacional. Entre-
tanto foi diversificando, com colaborações 
noutras áreas da engenharia civil, nomea-

damente portos e estações de tratamento 
de água, até que em 1982 constituiu a sua 
equipa e fundou a empresa Teixeira Trigo, 
Lda, a qual alargou a sua atividade a proje-
tos de construção industrial e a projetos de 
arquitetura, estes com a colaboração da fi-
lha Luísa Maria Trigo, arquiteta de profis-
são e responsável por esta área. Segue-se 
o alargamento da atividade à gestão e fis-
calização de obras, a qual passou a ser di-
rigida por José Pedro Trigo, também filho 
do fundador.

ATUAR EM GRANDES EDIFÍCIOS 
E NA REABILITAÇÃO
Ainda na primeira fase da atividade, a Tei-
xeira Trigo, Lda foi envolvida em alguns 
grandes empreendimentos, nomeada-
mente os edifícios da Urbanização do Res-
telo, entre 1970 e 1985 e o Hotel Marino-
tel, em Vilamoura, concluído em 1987.  
O passar dos anos trouxe não só experiên-
cia mas também a consolidação de uma 
dimensão diferente dos projetos, desta-
cando-se recentemente a construção de 

José Teixeira Trigo, fundador da Teixeira Trigo, Lda, é atualmente um 
dos nomes fortes na engenharia civil nacional. Ao longo de 35 anos, a 

Teixeira Trigo elaborou um elevado número de projetos para todo o 
território nacional, a nível de engenharia e arquitetura, desenvolvendo 

também um significativo número de ações de planeamento, gestão e 
fiscalização de obras de construção. Atualmente com cerca de  

25 colaboradores, a empresa continua em expansão, procurando que o 
crescimento da atividade garanta um futuro sustentável e assegure as 

melhores condições na transição para a próxima geração.

EXPERIÊNCIA E RIGOR 
NA BASE DO SUCESSO

TEIXEIRA TRIGO, LDA

Hospital da Luz, Lisboa

Rua Vitor Cordon, Lisboa
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Hospital da Luz, Lisboa

José Teixeira Trigo

Edifício Duques de Bragança



um polo universitário, em Carcavelos, para 
a Universidade Nova de Lisboa, o Colégio 
Mira Rio, a primeira fase do Hospital da 
Luz e a sua ampliação, em Lisboa.
A atividade da Teixeira Trigo, Lda centra-se 
atualmente na elaboração e coordenação 
de projetos de engenharia e arquitetura, 
no planeamento e fiscalização de obras e 
na realização de estudos e pareceres. Des-
tacam-se dois tipos de obras: a obra nova, 
com crescente procura no presente, e a 
reabilitação e reconstrução de edifícios, 
atividade com significativa importância na 
atual conjuntura do mercado. “Falamos 
não só na reabilitação de pequenos edifí-
cios para habitação e para o turismo, mas 
também de grandes edifícios, de que é 
exemplo a reconstrução dos Armazéns do 
Chiado, destruídos por um incêndio. Reali-
zámos trabalhos de reabilitação para mu-
nicípios, nomeadamente mercados muni-
cipais e escolas, para a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa, para clientes particu-
lares e empresas que há muito depositam 

elevada confiança no rigor dos nossos ser-
viços. De entre as obras novas, destaco 
em particular o Atrium Saldanha, premia-
do com o Prémio Secil de Engenharia Civil 
99”, conta o empresário.
Os projetos para entidades públicas e pa-
ra entidades privadas fazem parte, em 
idêntica posição, do mercado em que a 
empresa atua. Dentro do mercado de 
obras públicas, destaca-se a reabilitação 
de escolas secundárias e de edifícios uni-
versitários, a par de novas construções 
quer para universidades quer para servi-
ços. As construções escolares e as cons-
truções hospitalares constituem atual-
mente alguns dos setores com maior en-
volvimento ao nível da iniciativa privada. 
Além das duas fases do Hospital da Luz, já 
referidas, a Teixeira Trigo, Lda interveio em 
numerosas obras hospitalares, um pouco 
por todo o país, envolvendo frequente-
mente a reabilitação e ampliação de espa-
ços pré-existentes. João Leite Garcia, dire-
tor de projeto da Teixeira Trigo, Lda explica, 

em entrevista ao Empresas+® que “a ges-
tão das obras de ampliação das unidades 
hospitalares é de elevada complexidade, 
uma vez que estamos em geral a intervir 
num local que se encontra a funcionar em 
pleno. É complicado trabalhar numa obra 
de grandes dimensões nestas condições, 
sem interferir com a atividade normal do 
edifício, mas isso acaba também por ser 
desafiante para nós”. José Teixeira Trigo 
reafirma que por isso este é um nicho de 
mercado extremamente interessante para 
a empresa. Nele são constantemente pos-
tas à prova as atitudes e comportamentos 
associados aos procedimentos seguidos 
pela empresa. O grupo hospitalar Luz Saú-
de, proprietário e gestor de várias unida-
des hospitalares situadas um pouco por 
todo o país, tem sido há algumas dezenas 
de anos um importante parceiro da Teixei-
ra Trigo, Lda, cujo rigor da intervenção de-
posita toda a sua confiança.

GARANTIR O FUTURO
Atualmente com um nome bastante des-
tacado no âmbito da engenharia civil e no 
mercado da construção, beneficia de uma 

considerável carteira de clientes fideliza-
dos e este reconhecimento é a forma mais 
eficaz de atrair novos clientes. A gestão do 
volume de trabalho, segundo José Teixeira 
Trigo, deve ser muito criteriosa: “Há oca-
siões em que a procura se concentra, não 
sendo possível dar resposta correta a to-
dos os pedidos, temos então de ser seleti-
vos. Neste momento temos uma equipa 
constituída por cerca de 25 colaborado-
res, na maioria engenheiros e arquitetos, 
todos estes inseridos nas Ordens que tute-
lam as respetivas atividades. Por outro la-
do, sofremos com a crise na construção 
nos últimos anos, tendo conseguido supe-
rar todas as dificuldades, daí estarmos no-
vamente em expansão”.
Trinta e cinco anos depois de fundar a em-
presa e 50 anos depois de iniciar a ativida-
de de projeto com autonomia, o empresá-
rio conta que, num futuro próximo, a ges-
tão da empresa seja transmitida à nova ge-
ração, bem preparada para tal tarefa. Esta 
irá certamente assumir os valores, atitudes 
e comportamentos que permitiram à em-
presa chegar à atual situação, contribuindo 
assim para um futuro sustentável. 

Universidade Nova, Carcavelos
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► Quando foi fundada, em 2012, a Bil-
den surgiu para dar resposta a um proje-
to que vinha sendo idealizado por Marce-
lo Rodrigues desde 2008. Licenciado em 
Urbanismo, o empresário explica como 
foram criados os alicerces da empresa 
que fundou há cerca de seis anos. “Nun-
ca tinha tido o meu próprio negócio e há 
dez anos, quando repensava a minha vi-
da, senti a necessidade de criar o meu 
projeto pessoal. Em 2011 despedi-me da 
empresa onde trabalhava e comecei a 
preparar verdadeiramente aquilo que vi-
ria a ser a Bilden. Fiz vários contactos a 
empresas e a profissionais, e um ano de-
pois fundei a Bilden inicialmente sozinho 
mas a trabalhar com pessoas que conhe-
ço do ramo há mais de dezanove anos. 
Passo a passo montei a minha equipa”.
Cláudia Laranjeira, com quem havia tra-

balhado numa outra empresa, foi uma 
das pessoas que passou a integrar a Bil-
den. Em entrevista ao Empresas+®, 
Cláudia Laranjeira revela que trabalhou 
em alguns ateliers de design gráfico, até 
se especializar no design de cozinhas, na 
empresa onde conheceu Marcelo Rodri-
gues. “Ele é uma pessoa extremamente 
dinâmica e polivalente. Começou sozinho 
esta empresa e fazia todo o trabalho des-
de o projeto até à coordenação e gestão 
da obra. Ele participava em todos os pro-
cessos mas com o crescimento do volu-
me de negócios, houve necessidade de 
criar uma equipa e eu entrei precisamen-
te para trabalhar com ele na fase de pro-
jeto, mas também na área comercial e 
marketing”, indica Cláudia Laranjeira.
Para além do espaço que detém em Lis-
boa, a Bilden dispõe ainda de um atelier 

em Alenquer, cuja responsabilidade fica a 
cargo de Pedro Cordeiro, arquiteto de pro-
fissão. Com um grande know-how neste 
setor de atividade, o arquiteto foi o esco-
lhido por Marcelo Rodrigues para dirigir a 
loja de Alenquer, que completa o primeiro 
ano de atividade no verão. Com o cresci-
mento do número de pedidos, a Bilden 
executa cada vez mais projetos comple-
tos, sobressaindo-se uma grande aposta 
na projeção de cozinhas e decoração de 
interiores, sobretudo na loja de Lisboa.

Dar resposta a 
todos os pedidos
Tendo em conta a forte atividade do mer-
cado, é cada vez mais fundamental que 
uma empresa seja multifacetada e tenha 
a capacidade de evoluir e de se organizar 
de forma a conseguir satisfazer todos os 

Especialista em cozinhas, a Bilden é uma empresa que abrange todo o segmento da arquitetura e 
interiores, beneficiando de uma equipa competente na área da arquitetura. Fundada em 2012, a 

empresa tem como compromisso prestar um acompanhamento próximo aos seus clientes, 
satisfazendo as suas necessidades a todos os níveis da sua área de atividade. Com um espaço 

em Lisboa e outro em Alenquer, a Bilden tem como principal objetivo solidificar as suas bases 
nos projetos de arquitetura e interiores.

Uma empresa focada 
nos clientes

BILDEN – ARQUITECTURA E DESIGN

Marcelo Rodrigues
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pedidos dos seus clientes. É com base 
nesta premissa que Marcelo Rodrigues 
define a estratégia da Bilden, admitindo 
por isso a sua preferência por ter “pes-
soas polivalentes”. O empresário consi-
dera que “nos dias que correm, não se 
pode dizer que não se consegue fazer a 
um cliente, ou que não se tem competên-
cias para determinados fins. Quem não 
sabe aprende e esta tem de ser a nossa 
mentalidade. Se eu tiver dúvidas, vou in-
vestigar, vou falar com quem me possa 
ajudar e nunca digo que não faço. Nesse 
aspeto tenho à minha volta uma excelen-
te equipa que trabalha sempre em prol 
do cliente e que se foca em dar sempre o 
melhor, independentemente do trabalho 
em questão. Temos por exemplo o nosso 
técnico Carlos Pereira, um eterno perfec-
cionista, por quem todos os clientes 
criam uma grande empatia. As equipas 
com quem trabalhamos são parceiros de 
excelência que nos ajudam a evoluir e 
dar resposta a todas as necessidades. 
Trabalhamos com empresas, como por 
exemplo, a Vale e Filhos / NOTCH, o grupo 
Cosentino e o grupo Electrolux.
Para responder a todos os clientes, a Bil-
den rege-se por uma política que vai 
muito além da parte comercial e finan-
ceira. “Na Bilden consideramos que o 
design deve ser acessível a todos de 
igual forma”.

Executar 
um projeto completo
Uma das principais bandeiras da Bilden 
é a proximidade com o cliente. Nesse 
sentido um dos processos mais demora-
dos na elaboração de um projeto é a fa-
se inicial. Quando um cliente chega à 
empresa, existe todo um processo de co-
municação de forma a entender aquelas 
que são as necessidades e os objetivos 
do cliente. Após um briefing, o projeto é 
desenvolvido em computador, até ficar 
estruturado a três dimensões. Assim 
que o feedback for positivo, o projeto 

avança para obra. Para os valores da 
empresa, esta fase é fundamental uma 
vez que é nesse momento que são deli-
neadas as soluções para o cliente.
Com a introdução da loja de Alenquer e o 
investimento no segmento da arquitetu-
ra, a Bilden continua em expansão, abra-
çando projetos cada vez mais completos, 
sendo que, segundo afirmam, “a Bilden 
quer agarrar as pessoas pelo coração e o 
nosso sonho é fazer um projeto completo 
de inicio ao fim. A loja de Alenquer veio 
solidificar o objetivo de executarmos um 
dia projetos chave na mão”. 

XI

“QUEM NÃO SABE 
APRENDE E ESTA 
TEM DE SER A NOSSA 
MENTALIDADE. SE EU 
TIVER DÚVIDAS, VOU 
INVESTIGAR, VOU 
FALAR COM QUEM  
ME POSSA AJUDAR  
E NUNCA DIGO QUE 
NÃO FAÇO”



► Ivo Mateus, de 34 anos, e Carlos Sil-
va, de 46, são os mentores deste proje-
to de sucesso. Trabalhando em áreas 
de atividade completamente distintas, 
foi o gosto pelas peças vintage que uniu 
os atuais sócios e desenvolveu o con-
ceito que caracteriza o Cantinho do Vin-
tage. “Sou arquiteto de formação, setor 
onde trabalhei durante nove anos. En-
tretanto surgiu esta oportunidade e se-
guimos em frente”, explica Ivo Mateus, 
à conversa com o Empresas+®. Já Car-
los Silva fez carreira como vice-presi-
dente de um banco, onde trabalhou du-
rante quase 18 anos, mas a sua insatis-
fação perante a atividade levou-o a pro-
curar uma experiência nova. “Juntei-me 
com o Ivo Mateus neste projeto e o nos-
so sucesso vem precisamente do bom 
entendimento que temos um com o ou-
tro, mesmo vindo de áreas diferentes. 
Complementamo-nos muito bem no que 
diz respeito à gestão e organização, no 
contacto com o público, e partilhamos 
esta paixão que é o Cantinho do Vinta-
ge”, explica.
Esta aventura teve início em 2011 quan-
do Ivo Mateus e Carlos Silva começa-
ram o negócio numa garagem. Com o 
passar do tempo, o projeto foi ganhando 
dimensão e à medida que ia crescendo 
houve a necessidade de apostarem 
num espaço maior. “Nas vendas de ga-
ragem vendíamos muito material nacio-
nal usado que adquiríamos em lojas e 
armazéns. Desde há uns anos para cá, 
esta tendência deixou de se verificar e 
já não encontrávamos tanto mobiliário 
como queríamos em Portugal. Começá-
mos a investir em mobiliário oriundo de 
países nórdicos, que são fortes no vinta-

ge dos anos 50, 60, 70”, acrescenta Ivo 
Mateus. 
O Cantinho do Vintage resulta de muitas 
viagens, sempre na procura de peças in-
temporais.
São artigos que se distinguem também 
pela qualidade e pelo design, fatores 
que ambos consideram fundamentais 
para o negócio, uma vez que “os clientes 
que compram este tipo de produtos fa-
zem-no por serem peças diferentes e 
com personalidade”.

Paixão e dedicação
A paixão e a dedicação são efetivamente 
a base do sucesso e do crescimento em 
larga escala do Cantinho do Vintage, um 
facto que se verifica desde logo através 
da quantidade de stock disponível no ar-
mazém, criteriosamente selecionado por 
ambos. “Nada está aqui por acaso e as 

pessoas não imaginam que existe uma 
logística muito grande por detrás de tu-
do isto, mas nós não nos importamos de 
fazer muitos quilómetros e dormir pou-
cas horas, porque gostamos verdadeira-
mente daquilo que fazemos”, reforça Ivo 
Mateus. Se numa fase inicial a empresa 
ainda adquiria peças online, atualmente 
a estratégia é outra, sendo a aquisição 
sempre feita de forma pessoal. “Com-
prar os artigos online tem vários riscos, 
uma vez que as peças podem não ser 
aquilo que parecem e até já tivemos al-
gumas más experiências nesse sentido. 

Por isso optamos sempre por estar pre-
sentes nos pontos de venda e atuamos 
através de um processo de seleção cui-
dadoso e muito rigoroso”, salienta Ivo 
Mateus.
O Cantinho do Vintage abre as suas por-
tas a todos os amantes de artigos vinta-
ge e não só. 
Além de comercializar, a empresa tam-
bém dá apoio à realização de projetos 
de decoração, sobretudo para o setor 
empresarial e hoteleiro, sendo parceiro 
estratégico de algumas marcas líderes 
em Portugal. 

Foi um simples projeto de vendas de garagem que originou um 
dos conceitos mais sui generis na atividade empresarial 

lisboeta. Com uma gama de produtos do século XX, onde se 
destacam os anos 20, 30 e sobretudo 50 e 60, o Cantinho do 
Vintage consegue despertar a curiosidade de todo o tipo de 

pessoas, uma vez que, com uma diversidade enorme de 
produtos a entrar e a sair, as pessoas nunca sabem o que 

podem vir a encontrar aqui neste espaço situado em Marvila, 
na Praça David Leandro da Silva, em Lisboa. 

O encanto do vintage
CANTINHO DO VINTAGE
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A disponibilidade de stock e o trabalho 
em exclusivo com fornecedores nacio-
nais e internacionais, com uma larga ex-
periência técnica e rigor na resposta, 
bem como na conceção e produção de 
mesas, cadeiras, estantes, aparadores, 
balcões, etc., justificam o crescimento 
da empresa.
O Cantinho do Vintage possibilita ainda 
o serviço de aluguer de mobiliário novo 
e usado para eventos, cenografia, tea-
tro, cinema, televisão e vitrines.
Os proprietários defendem a importân-
cia de ajudar o cliente em todas as suas 
necessidades. “Temos clientes que che-
gam com um projeto predefinido, com 
um determinado budget e nós tentamos 
enquadrar o nosso serviço dentro des-
ses limites. Caso contrário, apresenta-
mos as nossas sugestões. A entrega é 
total. Preocupamo-nos sempre com o 
pós-venda, saber se está tudo de acor-
do com o que o cliente pediu e caso 
exista alguma inconformidade, nós es-
tamos lá para solucionar. É sem dúvida 
um fator diferenciador”, garante Carlos 
Silva. 

Um futuro vintage
Com o crescimento do Mercadinho do 
Vintage em 2017, sentiu-se o apelo de 
se criar uma marca que acompanhasse 
as novas necessidades do mercado por-
tuguês, bem como a da sua internacio-

nalização. Mais do que uma marca, Vin-
tage & Friends é um conceito que une o 
melhor da vida. Urbano e campestre, 
clássico e moderno, divertido e requinta-
do, o Vintage & Friends tem a chancela 
do Cantinho do Vintage. O melhor do es-

tilo vintage, industrial e nórdico em de-
coração, com peças marcantes, elegan-
tes e trendy, e com uma excelente rela-
ção qualidade/preço.
O culminar desta estratégia surgiu já no 
início deste ano, com a aposta na reno-
vação da loja online e num espaço com 
mais de cinco mil metros quadrados, 
não esquecendo a génese do Cantinho. 
Carlos Silva dá como exemplo “a criação 
de uma espécie de mesa comunitária, 
que irá estar num espaço do armazém 
onde nós nos iremos simplesmente jun-
tar a alguns clientes e, enquanto conver-
samos sobre os mais diversos temas e 
trocamos algumas impressões sobre o 
trabalho, tomamos um café, promoven-
do assim aquele convívio que existia an-
tigamente e que infelizmente tem caído 
em desuso”. 
Perspetivando o futuro, o Cantinho do 
Vintage continuará a apostar no cresci-
mento que passará pelo aumento da sua 
equipa, pela implementação de novos 
serviços dedicados a profissionais nas 
áreas da decoração, do comércio e da ho-
telaria e por muitas outras surpresas. 
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► José Lourenço chegou ao mercado de 
trabalho em 2003 e desde então tem vin-
do a reunir as mais variadas experiências. 
“Passei por uma empresa que comerciali-
zava expositores e por uma empresa de 
construção que fazia obras de remodela-
ção da área de hotelaria”, explica. A deter-
minada altura sentiu a necessidade de 
lançar as bases para aquela que viria a 
ser a sua empresa. Em 2013 nasce a Red 
Centre que desde então tem “vindo a de-
senvolver projetos na habitação, mas 
também na área da hotelaria, visto que 
eu já tinha as minhas bases”, conta o de-
signer. A Red Centre conta atualmente 
com três colaboradores e proporciona 

aos seus clientes um projeto que vai des-
de a conceção até à implementação em 
qualquer área, seja na habitação, seja na 
hotelaria. 
“O Feng Shui é o nosso elemento diferen-
ciador. É uma área à qual me tenho dedi-
cado nos últimos dez anos e que, junta-
mente com o design de interiores, nos per-
mite trabalhar em diferentes camadas a 
vivência de um espaço. O design de inte-
riores intervém na parte física, funcional e 
estética, enquanto o Feng Shui intervém 
na parte energética e vivencial do habitan-
te. A união destas duas vertentes permite-
-nos trabalhar os espaços de uma forma 
única pois colocamos o habitante/utiliza-

dor no centro de todo processo criativo”, 
explica José Lourenço, acrescentando que 
“isto sim, é uma simbiose perfeita”. 
“Quando fazemos apenas consultoria de 
Feng Shui, o trabalho fica incompleto e o 
projeto de interiores nem sempre nos per-
mite identificar a forma adequada de vi-
venciar o espaço por forma a potenciar to-
das as áreas da vida,” nota o empresário. 
Após o estudo de Feng Shui, e respetiva 
apresentação do relatório, desenvolve-se 
o projeto de interiores de acordo com as 
guidelines identificadas na análise que é 
então posto à apreciação do cliente.  
Como tal não temos uma estética pes-
soal. Os nossos projetos são uma mistura 
entre o que o espaço necessita energeti-
camente, o que é funcional e o gosto pes-
soal do cliente”.
Atualmente, a Red Centre desenvolve pro-
jetos maioritariamente na zona de Lisboa, 
embora tenha capacidade para chegar a 
outros pontos do país. Quando se fala 
além-fronteiras, o atelier tem já projetos 
desenvolvidos na capital angolana. De to-
dos os que já desenvolveu, José Louren-
ço, salienta o Alive - Restaurante & Loun-
ge e o Acqua Day Spa, ambos em Luanda, 
e a Guest House Chic Flats & Suits que 
abriu este ano na Parede, Cascais.

Quando questionado pelo Empresas+® 
acerca da concorrência na sua área de ati-
vidade, José Lourenço afirma que os pio-
res dias já passaram.“Atualmente vejo-os 
como colegas. Há mercado para todos e 
cada um tem a sua mais-valia e o seu pa-
tamar. Para mim, nesta fase, é muito mais 
importante cimentar a relação com o meu 
cliente e a partir daí, novas relações cres-
cem”, afirma. Além disso, a Red Centre 
pretende afirmar-se no mercado como 
uma especialista no desenvolvimento de 
projetos de interiores com base em estu-
dos de Feng Shui. 
Perspetivando o futuro, o designer afirma 
que “a curto prazo o nosso principal obje-
tivo passa por aumentar o espaço físico 
para que daqui a cinco anos, estar conso-
lidado com uma boa equipa montada pa-
ra continuar a prestar o serviço que eu 
acho que os nossos clientes merecem”, 
termina. 

É pela simbiose entre o design e o Feng Shui que José Lourenço se afirma no mercado lisboeta. 
Administrador da Red Centre e designer de interiores de profissão, José Lourenço procura transformar 
cada espaço colocando nele uma reflexão da forma de estar na vida de cada cliente. Orientada para a 
habitação, comércio e hotelaria, a Red Centre promete ser a escolha certa para efetuar as mudanças 

que culminem num melhor estilo de vida. 

A SIMBIOSE ENTRE 
O DESIGN E O FENG SHUI

RED CENTRE
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► Aos 43 anos de idade, Ricardo Filho é o 
fundador da BNG Construções, uma em-
presa de construção civil que ao longo do 
último ano se tem destacado na área me-
tropolitana de Lisboa. De origem brasileira, 
Ricardo Filho trabalha no setor da constru-
ção há mais de 27 anos, tendo participado 
em algumas obras de remodelação no Bra-
sil. Em conversa com o Empresas+®, o 
empresário explica que “a BNG Constru-
ções surgiu em 2015, após ter trabalhado 
oito anos numa empresa de construção. 
Nessa empresa já geria vários processos e 
era responsável por várias equipas. Na se-
quência de algumas divergências com a 
empresa, e acreditando que tinha a expe-
riência e as condições necessárias, decidi 
criar a minha própria construtora. Atual-
mente trabalho em parceria com outras 
empresas para obras de grande dimen-
são, nomeadamente a JH Remodelações e 
a Aires Obras. Eles fornecem-me mão-de-
-obra, mas o cliente é sempre nosso”.

Especialistas em ladrilho
A BNG Construções está habilitada para a 

execução de qualquer tipo de construção, 
incluindo a construção de raiz, embora não 
seja este o seu foco principal. Ricardo Filho 
assimila uma experiência de quase três 
décadas em reabilitação e, na opinião do 
empresário, este é um tipo de obra “mais 
rápida uma vez que consigo fazer uma re-
modelação total em dois meses apenas, 
enquanto na construção nova a obra pode 
demorar entre seis a 12 meses”, garante 
Ricardo Filho. A BNG Construções destaca-
-se pelo trabalho com capoto e isolamento 
acústico e térmico, mas a sua grande es-
pecialidade é o ladrilho. 
Um das grandes preocupações da empre-
sa tem que ver com o cumprimento dos ti-
mings. Ricardo Filho garante que nunca 
falhou com nenhum cliente a esse nível. 
“Sou eu que determino o prazo das obras 
e a partir daí tenho de cumprir com a mi-
nha obrigação. Tenho de ser realista a de-
cidir o prazo, uma vez que acontecem 
sempre imprevistos de obra”. Para o ad-
ministrador da BNG os projetos merecem 
todos a mesma dedicação, sendo uma 
das políticas da casa estar sempre pre-

sente para satisfazer as necessidades 
dos clientes.

Negócio de Família
“Bárbara, Ricardo Neto e Guilherme são 
os nomes dos meus filhos e são eles que 
formam a sigla da empresa BNG” explica 
Ricardo Filho, justificando que este preten-
de ser um negócio direcionado para a fa-
mília. Com os filhos ainda a estudar, o fu-
turo passar por integra-los nos quadros da 
empresa. “O meu filho mais novo já gosta 
de ver a arte do pai e de participar nas 
execuções de obra e ao mesmo tempo 
aprende comigo. A mais velha estuda ar-
quitetura e quando ela acabar o curso se-
rá um elemento fundamental para a 

BNG”, acrescenta o empresário. Ainda so-
bre o futuro, o objetivo a médio prazo pas-
sa pela criação de uma sede fixa da BNG 
Construções e pela aquisição de uma fro-
ta de trabalho.  

A BNG Construções é, como o próprio nome indica, uma empresa 
que se dedica à construção civil, com um grande foco nas 

remodelações e recuperações de imóveis de habitação, comércio e 
serviços. Conta com cerca de 27 anos de experiência nesta área da 
construção, sendo já uma das empresas melhor especializadas em 

trabalho de ladrilho. Apesar de ter passado um ano fora de Portugal 
a BNG destaca-se na margem sul do Tejo, com um grande número de 

obras no distrito de Setúbal, aliado ao mercado lisboeta, uma das 
regiões mais aliciantes do país ao nível da construção. 

Uma empresa especialista 
em reabilitação

BNG CONSTRUÇÕES
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Ricardo Filho e Ivonete Lima

Serviços
• Reabilitação de Coberturas
• Reabilitação de Fachadas
• Reabilitação de Interiores
• Recuperação de Telhados
• Pinturas e Exteriores
• Impermeabilização de terraço 
• Aplicação de sistema capoto 
• Construção Civil e outros




