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► Com maioria absoluta, José Pio foi ree-
leito presidente da Câmara Municipal do 
Gavião, após uma vitória nas eleições au-
tárquicas de 2017, com 63,99% dos vo-
tos. O autarca do Partido Socialista levou 
a melhor sobre os outros candidatos e 
nos próximos quatro anos, dará continui-
dade ao projeto iniciado em 2013, depois 
de oito anos como presidente da junta de 
freguesia. Em relação ao mandato que 
terminou no último trimestre de 2017, o 
autarca explica, em entrevista ao Empre-
sas+®, que “os primeiros quatro anos 
serviram para diagnosticar as principais 

necessidades do concelho. Após esse 
processo implementámos as nossas 
ideias no Município e neste segundo 
mandato entendemos que é a altura de 
investir nos projetos que consideramos 
serem estruturantes para o concelho.
Gavião é um concelho do interior de Por-
tugal e como tal sofre com alguns proble-
mas que não nos são indiferentes, como 
a desertificação, a desorganização flores-
ta, o envelhecimento da população e o 
desemprego e a nossa política de investi-
mento terá como base a resolução des-
ses problemas”.

Investir nos melhores
equipamentos
Para o presidente da Câmara Municipal 
do Gavião uma das soluções para satisfa-
zer as principais necessidades do conce-
lho passa pela aposta no turismo. Avan-
tajados de recursos naturais e paisagens 
rurais paradisíacas, o autarca considera 
que “Gavião tem todas as condições para 
ser uma referência turística. Rentabilizar 
a proximidade com o Tejo, a Praia do Ala-
mal, os percursos de natureza existentes, 

o Núcleo Museológico da Freguesia de 
Belver, a Ribeira da Venda e a arte de 
bem receber que nos carateriza e pode-
mos efetivamente ter uma maior visibili-
dade, tanto a nível nacional como inter-
nacional. Precisamos, no entanto, de in-
vestir em alguns equipamentos de alta 
qualidade, nomeadamente em piscinas 
municipais descobertas. As piscinas são 
fundamentais para fortalecer o turismo 
no verão e nós temos apenas uma pisci-
na de interior. No verão as pessoas op-
tam pelo rio, o que pode ser perigoso, so-
bretudo para os jovens. Quando não vão 
para o rio, vão para piscinas exteriores de 
concelhos vizinhos e como é óbvio temos 
de trabalhar para que os nossos muníci-
pes fiquem aqui no verão, além de que 
queremos chamar novas pessoas para 

conhecerem e se divertirem em Gavião.
Juntamente com as piscinas municipais, 
outros dois projetos importantes com vis-
ta a atratividade do concelho, merecem o 
nosso total empenho, que são: a constru-
ção de uma incubadora de empresas, 
conseguindo assim a criação de postos 
de trabalho e a Regeneração Urbana que 
permita o embelezamento do nosso teci-
do urbano. A par de tudo isto a divulga-
ção das nossas potencialidades onde 
não podemos deixar de destacar o Mu-
seu do Sabão, o Núcleo Museológico das 
Mantas e Tapeçarias, o Castelo de Belver, 
e tantas outras belezas existentes neste 
‘Alentejo diferente’”. 
Como concelho de interior e de pequena 
dimensão, a capacidade de investimento 
depende muito dos fundos comunitários 

Situado no Alto Alentejo, o concelho do Gavião prima pelas 
belas paisagens rurais e por uma envolvência única com a 

natureza, sendo inclusivamente apelidado de “um Alentejo 
diferente”. É com base nessas características naturais, que o 

projeto do executivo da Câmara Municipal do Gavião terá 
como objetivo o desenvolvimento do turismo, de maneira a 

atrair novas pessoas ao concelho e manter aquelas que nele 
vivem, numa intensa batalha contra a desertificação e o 

êxodo rural.  Um concelho de paisagens multifacetadas, único 
que abraça as duas margens do Rio Tejo onde as escarpas e 

as colinas são a paisagem dominante, viajando para sudoeste 
são bem visíveis as marcas da lezíria verdejante onde as mil e 

uma ribeiras pesponteiam o horizonte, indo mais para sul 
temos o verdadeiro Alentejo onde a planície se estende numa 

vastidão imensa abraçando o céu. 
Se a paisagem é multifacetada, há, no entanto, uma 

homogeneidade de alma humana, com gentes de boa feição e 
de sublime beleza nos afetos.

Apostar no turismo 
para o desenvolvimento

MUNICÍPIO DO GAVIÃO

José Pio
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europeus, como é o caso do Portugal 
2020. A autarquia de Gavião tem uma car-
teira de alguns projetos financiados pelo 
Portugal 2020, não só na área do turismo, 
como na área da eficiência energética e da 
regeneração urbana, uma vez que são es-
paços que necessitam de intervenção. 
As juntas de freguesia são também um 
ponto de investimento, sobretudo para fixar 
as pessoas residentes no concelho. “Preci-
samos de investir nas nossas juntas de fre-
guesia porque são núcleos de atração para 
a população, que cada vez é menor. Sofre-
mos com a desertificação e se neste mo-
mento temos 33 povoações, corremos o 
risco de ficar com apenas dez, ficando os 
espaços desertos. O nosso investimento vi-
sa conseguir que as pessoas não abando-
nem o concelho. No que diz respeito à qua-
lidade habitacional penso que temos exce-
lentes condições, com o saneamento bási-
co, a eletricidade e a água a 95% no conce-
lho, o que significa que apenas nos falta in-
vestir nos projetos que leva a que as pes-
soas queiram ficar em Gavião”.
Apesar de ser fundamental, o programa 
Portugal 2020 não deixa de ter várias limi-
tações sobretudo para as autarquias, uma 
vez que o programa é destinado na sua 
maioria para o setor privado. José Pio, 
quando questionado sobre as limitações 
do Portugal 2020, aponta como um dos 
problemas “a falta de cobertura do progra-
ma para a resolução de problemas essen-
ciais da Câmara Municipal. O 2020 funcio-

na como um funil que nos encaminha para 
investimentos menos importantes. Por 
exemplo, existe o sério problema da requa-
lificação das estradas, que estão precárias 
em termos de condições e para a autar-
quia, colocar alcatrão nas mesmas é um in-
vestimento fora de alcance, enquanto o 
2020 poderia ser o apoio perfeito. No en-
tanto, este fundo comunitário não pode ser 
aplicado na requalificação das estradas. 
Mesmo na questão das piscinas, os fundos 
seriam importantes, mas não existem, em-
bora eu já me tenha comprometido em fa-
zer a obra, com ou sem apoio as piscinas 
descobertas serão uma realidade”. 

Sem medo de assumir 
responsabilidades
Ao assumir um segundo mandato, a 
questão da descentralização de compe-
tências será uma realidade na gestão do 
executivo. O autarca do Gavião demons-
tra total abertura para receber essas res-
ponsabilidades, uma vez que é inequivo-
camente apoiante desta medida. A des-
centralização de competências não dei-
xa de gerar, no entanto, algumas preocu-
pações, pela forma com que processo 
está delineado. “Desde o primeiro dia 
que este executivo se disponibiliza para 
receber competências. Já recebemos na 

educação sendo da nossa responsabili-
dade todo o pessoal não docente e os re-
sultados foram excelentes, uma vez que 
se resolveu o problema de falta de fun-
cionários nas escolas. No entanto, a des-
centralização em algumas áreas preocu-
pa-me, porque não temos meios para dar 
resposta. Na área da saúde temos já al-
gumas limitações em termos de meios 
auxiliares de diagnósticos e o acréscimo 
de competências poderá prejudicar o 
bom funcionamento do setor”, explica o 
José Pio, reforçando a importância de 
que “com a descentralização, venha a 
respetiva mochila financeira. Para con-
seguirmos aceitar as acrescidas respon-
sabilidades e sermos competentes, pre-
cisamos que nos deem tempo para nos 
estruturarmos e apoio financeiro para 
criarmos meios de resposta, até porque 
temos de continuar a prestar os nossos 
serviços com qualidade”

Um dos mais votados
O registo de 63,99% dos votos alcança-
dos nas urnas em outubro de 2017, fize-
ram do executivo socialista de José Pio, 
um dos mais votados a nível nacional. 
Classificado como um autarca de con-
fiança, o presidente da Câmara Municipal 
de Gavião manifesta “um sentimento de 
orgulho, não ficando imune ao reconheci-
mento que as pessoas manifestaram do 
seu trabalho nos últimos quatro anos”. 
José Pio não deixa de elogiar a forma co-
mo o processo eleitoral se desenvolveu, 
com base no respeito e na cidadania, 
quer pela parte do Partido Socialista, 
quer pela parte dos grupos da oposição. 
José Pio garante ainda que vai continuar 
a ser um presidente próximo da popula-
ção, até porque “não gosto de estar todo 
o dia sentado no escritório. Gosto de sair 
à rua, ir aos mercados e aos cafés, con-
versar com as pessoas, escutá-las e per-
ceber através delas quais são os reais 
problemas do município e de que forma 
posso ajudar”, conclui o autarca. 
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► Eleito pela primeira vez em 2013 e 
reeleito em 2017 com um registo de 
62,21% dos votos, Rui Ladeira é nova-
mente o presidente da Câmara Municipal 
de Vouzela. Neste novo mandato, o autar-

ca reforça os quatro pilares definidos em 
2013 como estratégia para os próximos 
quatro anos, sendo eles o desenvolvi-
mento económico; o desenvolvimento so-
cial, a educação e a cultura; o desenvolvi-
mento rural, o ambiente e os recursos na-
turais e o desenvolvimento do turismo, 
com especial enfoque na valorização dos 
recursos endógenos e o turismo de natu-
reza. Mantendo a aposta nestes pilares, 
Rui Ladeira não esquece a destruição 
provocada pelos incêndios de 15 de ou-
tubro de 2017, referindo mesmo que 
“muitos projetos foram colocados em 
causa devido aos incêndios, que espa-
lhou um grande rasto de destruição no 
nosso concelho. No entanto, temos a ca-
pacidade de continuar a fazer obra, uma 

vez que o concelho de Vouzela é um dos 
que tem melhor capacidade de resposta 
ao nível das infraestruturas, de abasteci-
mento de água e de captação de investi-
mentos para os parques industriais. 
Quando fui a votos no ano passado, o 
Município de Vouzela já tinha investimen-
to garantido de mais de 50 milhões de 
euros”.

As melhores condições 
na educação
A educação insere-se num dos quatro pi-
lares da política do atual executivo cama-
rário e dessa forma, 15% do orçamento é 

despendido na educação. O município 
assume as responsabilidades no ensino 
pré-escolar e no primeiro ciclo, quer ao 
nível do parque escolar, quer ao nível da 
alimentação e dos transportes, para 
além da oferta dos livros de fichas e um 
kit com material escolar a todos os alu-
nos deste ciclo de ensino. Sobre esta 
área, Rui Ladeira revela, em entrevista ao 
Empresas+® que “nos últimos quatro 
anos, assumimos responsabilidades do 
Estado conseguindo capacitar edifícios 
do pré-escolar e primeiro ciclo, e temos 
ainda uma candidatura em vias de ser 
aprovada, para a remodelação da escola 

Rui Ladeira, candidato pelo Partido Social Democrata foi 
reeleito presidente da Câmara Municipal de Vouzela no 

passado mês de outubro. A cumprir o seu segundo 
mandato, o autarca tem em mãos a missão de reerguer um 

dos concelhos que mais sofreu com os incêndios do ano 
passado. Com uma mensagem de esperança, o autarca 

mostra-se convicto de que o município continuará a crescer 
no âmbito turístico e empresarial, à semelhança do que tem 

vindo a acontecer nos últimos quatros anos, combatendo 
com todas as armas, as consequências da tragédia que se 

abateu sobre o concelho.

Pela valorização 
de Vouzela

MUNICÍPIO DE VOUZELA

Rui Ladeira
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secundária, que nunca havia sofrido 
obras de fundo em toda a sua história. Só 
essa obra custará 1,2 milhões de euros, 
um investimento que deveria ser da res-
ponsabilidade do Estado e que a câmara 
municipal assumiu na elaboração do pro-
jeto, na assunção da obra e no financia-
mento de metade da verba não comparti-
cipada por fundos comunitários. A outra 
metade ficará a cargo da tutela”. Ainda 
ao nível da educação, o autarca salienta 
a atribuição no último ano letivo, de 23 
bolsas de estudo a estudantes universi-
tários do concelho cujas famílias não 
têm possibilidades de suportar estas 
despesas.
Na educação para a terceira idade, e co-
mo forma de potenciar o envelhecimento 
ativo, a autarquia desenvolveu o projeto 
da Universidade Sénior. Esta instituição é 
uma bandeira do concelho e do atual exe-
cutivo. “Trata-se de um projeto de câmara 
que conta com 22 disciplinas e cerca de 
100 alunos. As disciplinas são adminis-
tradas por voluntários”, reforça o presi-
dente da Câmara Municipal de Vouzela.
Áreas como a da educação recordam-nos 
um tema muito discutido da atualidade 
que tem dividido algumas opiniões no 
seio das autarquias. Rui Ladeira defende 
que “os municípios, de uma forma gené-
rica, nunca se opuseram à descentraliza-
ção de competências. Contudo, esta 
questão não se pode tornar num proble-
ma para os municípios que passam a ge-
rir áreas como a educação e a saúde, 
sem receber o respetivo envelope finan-
ceiro. Precisamos de saber quanto custa 
a gestão, quanto vão contribuir para o 
município, para eles gerirem essas maté-

rias. É fácil transmitir responsabilidades, 
mas a compensação financeira é fulcral”.

“Fixar empresas 
e gerar riqueza”
Quando Rui Ladeira assumiu a câmara 
em 2013, a cobertura da rede de sanea-
mento fixava-se nos 35%. Uma das estra-
tégias desta autarquia passou por inves-
tir num conjunto de candidaturas para 
garantir financiamento. “Com as candida-
turas que apresentamos conseguimos 
angariar três milhões de euros para o sa-
neamento e 300 mil para a rede de abas-
tecimento de água, que já foram aprova-

das e encontram-se em obra. Com isso 
conseguimos um aumento muito signifi-
cativo destas infraestruturas”, nota o 
edil.
O setor empresarial, para além de ser um 
forte contributo para o desenvolvimento 
do concelho, é também um dos pilares 
da estratégia política de Rui Ladeira en-
quanto autarca. Este setor foi alvo de 
uma intervenção profunda durante o 
mandato anterior com uma intervenção 
significativa na zona industrial de Queirã, 
uma obra que representou cerca de 1,2 
milhões de euros, e que foi apoiada pelos 
fundos comunitários. A nova zona indus-

trial encontra-se praticamente compro-
metida e conta, por exemplo, com três 
empresas de metalomecânica, uma em-
presa de capacitação de viaturas a frio, 
uma empresa de enchidos e transforma-
ção, entre muitas outras. Juntamente 
com a zona industrial de Queirã estão 
atualmente a serem ampliados outros 
dois polos industriais, sendo que num de-
les irão ser integradas duas empresas 
cujo investimento representa um total de 
30 milhões de euros e cria mais de 100 
postos de trabalho. 
Para além da recuperação e da amplia-
ção dos parques industriais do concelho, 
a autarquia levou a cabo ainda um outro 
projeto totalmente inovador no concelho 
com a criação de uma incubadora de em-
presas que agrega negócios com mode-
los diferenciadores, funcionando em sis-
tema de co-working num espaço partilha-
do e em vários pontos da vila de Vouzela, 
alguns deles desaproveitados. 
Este surto de postos de trabalho que sur-
giu no concelho fez crescer a procura de 
alojamento por parte da população. Na 
ausência de construção nova, que na opi-
nião do autarca deve partir da iniciativa 
privada, a autarquia desenvolveu uma 
série de medidas de apoio ao arrenda-
mento habitacional. A câmara municipal 
compromete-se a apoiar até 40% da ren-
da mensal, a quem tiver rendimentos de 
cerca de 1000 euros/mês per capita. Es-
ta medida veio também contribuir para a 
fixação de pessoas no concelho e Rui La-
deira garante que existem cada vez mais 
pessoas a residir na vila de Vouzela. “Es-
tamos a promover a urbanização não só 
na vila como em algumas freguesias.  
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“SÓ O ESTADO PODE INTERVIR NESTAS QUESTÕES 
DE COESÃO TERRITORIAL, POIS AS PESSOAS  
TÊM MELHOR QUALIDADE DE VIDA E MAIS 
SOLUÇÕES PROFISSIONAIS NO LITORAL  
E É PRECISO EQUILIBRAR ESTA SITUAÇÃO”



Outra situação que comprova este impul-
so que trouxemos ao desenvolvimento é 
o facto de que, no distrito de Viseu, so-
mos o segundo município com mais pro-
jetos a concurso no Portugal 2020 e a ní-
vel de investimento, somos o terceiro que 
mais investe”.
À semelhança do que aconteceu com ou-
tros municípios, o concelho de Vouzela 
sofreu com o atraso na chegada dos fun-
dos comunitários do programa de apoio 
europeu Portugal 2020, sendo este o mo-
mento de aplicar os fundos nos investi-
mentos já previstos. Sobre este progra-
ma, Rui Ladeira considera que “está a 
discriminar de forma inequívoca o litoral 
do interior. Só o estado pode intervir nes-
tas questões de coesão territorial, pois as 
pessoas têm melhor qualidade de vida e 
mais soluções profissionais no litoral e é 
preciso equilibrar esta situação. Se for-
mos a ver, há uns anos, a média do rendi-
mento per capita no distrito de Viseu es-
tava a 50% da média nacional. Isto é uma 
situação que não pode acontecer e é ne-
cessário um desígnio nacional para ala-
vancar o interior. Nesse sentido os fun-
dos comunitários devem beneficiar as au-
tarquias do interior. No que diz respeito 
ao nosso executivo, os fundos serviram 
para ampliar o saneamento e para con-
cluirmos a regeneração da vila. Um dos 
nossos grandes destaques vai para a 
criação de um centro de criatividade, 
uma obra que custará cerca de 2,8 mi-
lhões de euros e que será um fator dife-
renciador, a nível nacional e internacio-
nal. Trata-se de um centro de ciência vi-
va, património, água, ar, fauna e flora que 

promete atrair não só escolas e crianças, 
como todo o tipo de turistas”.

Valorizar a natureza
O património natural é uma das grandes 
riquezas do concelho de Vouzela e a sua 
valorização é primordial para este executi-
vo, sobretudo após o desastre que se aba-
teu sobre o concelho a 15 de outubro do 
ano passado. Nesse sentido, o presidente 
da Câmara Municipal de Vouzela deixa 
uma mensagem de esperança à popula-
ção: “Peço aos cidadãos que acreditem 
que Vouzela é um concelho que consegue 
estar ao nível dos melhores. Este momen-
to difícil obriga-nos a ter mais trabalho, 
mais determinação e uma maior unidade. 

Deixo um sinal de esperança porque va-
mos dar a volta por cima. Queremos estar 
entre os melhores, em qualidade de vida, 
nas iniciativas e na inovação, queremos 
que os filhos da terra se sintam bem onde 
vivem e que queiram permanecer e criar 
cá os seus filhos”. 
Contrariando os estragos dos incêndios, 
o turismo de natureza continuará a ser 
um ex libris para o concelho, com grande 
destaque para o Parque Natural Local 
Vouga-Caramulo (Vouzela), o primeiro de 
âmbito local a nível nacional. O turismo 
da natureza tem sido nos últimos anos 
fortemente impulsionado e o número de 
licenciamentos de alojamento subiu de 
cinco para 28, um dado que tem contri-

buído significativamente para o desenvol-
vimento turístico do concelho. Além do 
parque natural, Vouzela destaca-se tam-
bém pela existência de uma ecopista e 
pela existência de um centro de BTT, um 
dos quatro homologados pela Federação 
de Ciclismo, com um percurso de cerca 
de 200 quilómetros. “Continuamos a ser 
um concelho muito apelativo para a práti-
ca do turismo da natureza. Vamos tam-
bém procurar valorizar o nosso patrimó-
nio arqueológico porque existem muitas 
valências arqueológicas que eram até en-
tão desconhecidas e estamos a tentar 
salvaguardar esse património para criar-
mos polos museológicos por todo o con-
celho”, conclui Rui Ladeira. 
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► Eleito pelo Partido Socialista para um 
segundo mandato, Paulo Queimado é 
um dos autarcas que registou uma das 
maiores subidas eleitorais no passado 
mês de outubro. Com 54,10% de votos a 
seu favor, o autarca do Município da 
Chamusca recebe desta forma um voto 
de confiança para um mandato onde a 
reestruturação financeira da autarquia 
terá um papel fundamental.
Numa retrospetiva em relação ao pri-
meiro mandato, o executivo camarário 
de Paulo Queimado destacou-se pela 
competência, cumprindo em 90% tudo 
aquilo que estava no plano eleitoral da 
sua candidatura em 2013, executando 
ainda outras medidas além daquelas 
que estavam programadas. Sobre a sua 
reeleição, Paulo Queimado, em entrevis-
ta ao Empresas+® constata que “esta 
subida nas urnas é o reconhecimento do 

meu trabalho e da minha equipa. Somos 
uma equipa muito jovem mas no entan-
to somos todos muito preocupados com 
a vivência da autarquia. Fazemos um 
atendimento descentralizado às quar-
tas-feiras, onde vamos a todas as fre-
guesias durante a parte da tarde, en-
quanto de manhã fazemos atendimento 
na câmara. Em quatro anos consegui-
mos fazer mais e melhor e com menos 
recursos”.

Oferta educativa
No primeiro mandato, a ação da autar-
quia na educação, esteve limitada a ní-
vel de recursos financeiros. Ainda assim, 
a obra executada pelo município é bas-
tante notável. Através de uma rigorosa 
gestão financeira, foi efetuada uma rea-
bilitação nas escolas e jardins de infân-
cia do concelho ao nível das infraestru-
turas. Foram executadas obras no âmbi-
to da climatização, campo de jogos, re-
qualificação dos pátios, entre outras. Na 
oferta educativa, a autarquia tem esta-
belecida uma ligação ao agrupamento 
de escolas, com uma vasta oferta no 
que diz respeito a atividades de enrique-
cimento cultural, de animação e de 
apoio às famílias do concelho. “Junta-
mente com um parceiro, temos um pro-
jeto inovador para a educação. O minis-
tro da Educação esteve presente na 
apresentação deste novo projeto, que 
consiste no desenvolvimento dos LAIC’S 

[Laboratórios de Aprendizagens Inova-
doras e Criativas], com a criação de 
duas salas no novo agrupamento esco-
lar, além de novos sistemas inovadores 
e criativos que irão mudar a qualidade 

do ensino em Chamusca”, reforça o pre-
sidente da câmara, indicando ainda que 
“temos uma abertura muito grande às 
mudanças propostas no ensino pela 
parte de todos”.

Aos 42 anos, Paulo Queimado foi reeleito presidente da 
Câmara Municipal da Chamusca, ao alcançar um registo de 

54,10% dos votos nas últimas eleições autárquicas de outubro 
de 2018. Depois de ter herdado uma câmara frágil 

financeiramente em 2013, o primeiro mandato de Paulo 
Queimado teve como objetivo procurar soluções para melhorar 

a saúde financeira da autarquia, assumindo ao mesmo tempo 
a cultura e a educação, como dois dos principais eixos de 

intervenção da sua gestão autárquica. Quatro anos depois, os 
principais objetivos passam por criar as melhores condições, 

com vista o desenvolvimento do concelho.

Potenciar o concelho 
da Chamusca

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

Paulo Queimado
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“JUNTAMENTE COM UM PARCEIRO, TEMOS UM 
PROJETO INOVADOR PARA A EDUCAÇÃO.  
O MINISTRO DA EDUCAÇÃO ESTEVE PRESENTE 
NA APRESENTAÇÃO DESTE NOVO PROJETO, QUE 
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SISTEMAS INOVADORES E CRIATIVOS QUE IRÃO 
MUDAR A QUALIDADE DO ENSINO EM CHAMUSCA”

Autarca de confiança



Neste novo sistema irão acontecer mu-
danças no que diz respeito às AEC (Ativida-
des de Enriquecimento Curricular), com 
áreas de projeto para as crianças. Os pro-
jetos de intervenção na comunidade assu-
mem também uma grande importância e 
consistem na criação de campanhas de 
sensibilização, educação pela arte com 
adaptação às características e potencial 
de cada um dos alunos e projetos de inter-
venção social.
De forma a apoiar a qualificação e o poten-
cial dos jovens do concelho, a Câmara Mu-
nicipal da Chamusca presta apoio na ofer-
ta dos manuais escolares até ao 12ºano e 
nos projetos de combate ao insucesso es-
colar. Para os estudantes universitários 
naturais do concelho, são atribuídas bol-
sas de estudo e de mérito de forma a 
apoiar os alunos na luta pelo seu futuro. 
Já as pessoas com necessidades educati-
vas especiais, podem contar com um pro-
jeto de acompanhamento da câmara mu-
nicipal para terem sempre o melhor apoio 
ao longo do seu percurso de vida.
Com uma preocupação social muito for-
te, a terceira idade também foi alvo de 

atenção para o executivo liderado por 
Paulo Queimado que implantou ativida-
des para promover o envelhecimento ati-
vo, como por exemplo aulas de ginástica 
e hidroginástica e o apoio aos centros de 
dia com atividades como a música. Com 
três universidades seniores, uma na Car-
regueira, outra na Parreira do Choto e ou-
tra na Chamusca de Pinheiro Grande, es-
tão neste novo mandato a ser desenvolvi-
das outras novas universidades pelo con-
celho. O autarca explica “que estes proje-
tos são executados pela câmara munici-
pal. Houve uma transformação com a 

aproximação e uma melhoria da qualida-
de de vida dos nossos seniores”. 

Criar as melhores condições 
para fixar pessoas 
no concelho
Sendo a desertificação do interior um 
problema evidente, fixar as pessoas no 
concelho, e sobretudo garantir que cer-
tas profissões não escasseiem, é funda-
mental. Para aumentar a atratividade 
empresarial na Chamusca, foram reali-
zadas reestruturações nas zonas indus-
triais e noutras áreas de atividades eco-

nómicas em diferentes partes do conce-
lho. Foi efetuada também a regulariza-
ção do Ecoparque enquanto zona indus-
trial. Atualmente, estão a decorrer ainda 
outras negociações para a criação de 
uma nova zona industrial na freguesia 
de Parreira. Sobre esta intervenção nas 
zonas industriais, Paulo Queimado de-
nuncia que “existiram alguns constran-
gimentos no que diz respeito às acessi-
bilidades, nomeadaente o fecho do IC3 
e nova ponte sobre o Tejo. Alguns aces-
sos a áreas empresariais são precários 
e as empresas não conseguem investir, 
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nem construir, resultando em mais de 
400 postos de trabalho parados”. Me-
lhorar os acessos torna-se uma priorida-
de para a Câmara Municipal da Chamus-
ca, embora os programas dos fundos co-
munitários não tenham previstos apoios 
para essa área. Sobre o atraso dos fun-
dos comunitários, o autarca considera 
que é importante que haja “uma repro-
gramação do programa em 2019, até 
porque o Portugal 2020 está muito vol-
tado para o setor privado, em detrimen-
to dos municípios. Temos uma série de 
projetos apresentados ao fundo comuni-
tário, como por exemplo, o novo centro 
de saúde e o novo centro escolar. Ao ní-
vel do turismo temos uma série de proje-
tos candidatados. O último foi apresen-
tado em finais de dezembro de 2017 pa-
ra a criação de uma linha turística aces-
sível para o Arripiado, o cais de acesso 
ao rio que representa um investimento 
de 650 mil euros. Com a chegada dos 
fundos, estamos a planear ainda uma 
reprogramação na regeneração urbana, 
com melhores acessibilidades, infraes-
truturas e novos centros cívicos”.
No que diz respeito ao setor das águas e 
do saneamento, o concelho da Chamus-
ca é abastecido por uma empresa de re-
ferência nacional, a Águas do Ribatejo, 
com “um tarifário muito justo tendo em 
conta a qualidade”, nota o autarca.  
O atual plano de ação, a concretizar-se 
até 2020, prevê uma cobertura de água 
na ordem dos 95%, e de 93% ao nível de 
saneamento. O presidente da Câmara 
Municipal da Chamusca explica ainda 
que “em 2020 as redes não chegarão 
aos 100%, por causa da dimensão do 
concelho que tem cerca de 74 quilóme-
tros quadrados de área, verificando-se 
uma grande disparidade territorial e po-
pulacional. O concelho da Chamusca 
neste momento tem 6,3 M€ de financia-
mento no PO SEUR (Programa Operacio-
nal Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos), totalizando um investi-
mento de 10,4M€”.

O Coração do Ribatejo
A cultura foi um dos principais eixos de in-
tervenção da política de Paulo Queimado 
durante o seu primeiro mandato. De for-
ma a fomentar a atividade cultural no 
concelho, a Câmara Municipal da Cha-
musca procurou estimular todo patrimó-
nio ribatejano, uma vez que este é um 
dos concelhos mais emblemáticos de to-
da a região do Ribatejo. Na área de turis-
mo, uma das apostas para este mandato 

do executivo camarário passa pela pro-
moção da marca “Chamusca, o Coração 
do Ribatejo”, juntamente com o desen-
volvimento de novas rotas turísticas no 
campo da aventura, cultura, artes e sabe-
res.  O investimento turístico é dividido 
em duas áreas fundamentais, a primeira, 
prende-se pela qualificação dos recursos 
de potencial turístico, de forma a valori-
zar a identidade do concelho, e a segun-
da visa a reorganização da oferta turísti-
ca, com vista à promoção local, regional e 

nacional, deste concelho ribatejano.
Além do projeto do parque do Arripiado, 
encontra-se também em desenvolvimen-
to um projeto de resort em bungallows. 
Uma das grandes tradições concelhias é 
a tauromaquia, destacando-se aqui dois 
grupos de forcados, coudelarias e gran-
des linhagens de toureiros. Na música, o 
fado Ribatejano é o grande ex libris do 
concelho, conhecido pelos quatro cantos 
do mundo. O “Eh! Toiro” e a Semana da 
Ascenção, são duas das festividades do 

concelho ligadas intrinsecamente à tau-
romaquia e que realçam os valores desta 
tradição ribatejana. As festas de touros, 
são a imagem de marca da Chamusca e 
a tourada representa um estilo de vida 
para esta região do país. Desta forma, to-
das as atividades taurinas atravessam 
gerações, alimentando consigo um lega-
do de tradição, ritual e festa.
“Ainda na cultura, uma das grandes me-
didas que tomámos, foi a criação da 
nossa agenda cultural. Desta forma con-
seguimos promover em larga escala 
aquilo que se faz de melhor na Chamus-
ca, desde o teatro, às atuações das ban-
das filarmónicas”, refere Paulo Queima-
do. A agenda cultural pretende ser um 
projeto descentralizado, com diversos 
variantes que vão desde o teatro à músi-
ca, as artes plásticas e a sempre pre-
sente tauromaquia.
Inseridos no meio rural, a conscienciali-
zação ambiental é uma preocupação 
constante para a autarquia e nesse âmbi-
to existem investimentos do executivo pa-
ra dignificar e valorizar o mundo rural, 
protegendo os recursos e valores natu-
rais, além do desenvolvimento e dinami-
zação da capacidade produtiva agrícola. 
Está igualmente previsto um reforço na 
monitorização ambiental e no controlo de 
parâmetros da qualidade do ar e da água. 
Está ainda a cargo do Munícipio a defini-
ção de uma estratégia de melhoria no de-
sempenho energético no concelho.
Com mais quatro anos de gestão pela 
frente, Paulo Queimado deixa, por fim, 
uma mensagem a todos os cidadãos da 
Chamusca, com um sinal de esperança 
para o futuro. “Quero dizer que eu e a 
minha equipa faremos todos os possí-
veis para não defraudar a confiança de-
positada em nós. Possuímos todas as 
condições para realizar os planos de in-
tervenção apresentados para estes qua-
tro anos”. 
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“AINDA NA CULTURA, UMA DAS GRANDES MEDIDAS 
QUE TOMAMOS, FOI COM A CRIAÇÃO DA NOSSA 
AGENDA CULTURAL. DESTA FORMA CONSEGUIMOS 
PROMOVER EM LARGA ESCALA AQUILO QUE SE FAZ 
DE MELHOR NA CHAMUSCA, DESDE O TEATRO,  
ÀS ATUAÇÕES DAS BANDAS FILARMÓNICAS”



► Gustavo de Sousa Duarte está há oito 
anos a cargo da gestão do Município de Vi-
la Nova de Foz Côa. Cumpre agora o seu 
terceiro e último mandato enquanto presi-
dente da câmara municipal, após ter obti-
do um resultado histórico nas eleições de 
outubro passado, com um registo de 
50,46% dos votos. Foi a maior vitória do 
Partido Social Democrata no concelho e 
que o autarca considera que é o reflexo do 
reconhecimento da população perante o 
trabalho do seu executivo.
Os objetivos do autarca traçados para o 
decorrer deste mandato não divergem 

daqueles que traçou em 2009, quando 
tomou posse pela primeira vez. Potenciar 
os produtos endógenos e o turismo na 
sua vertente mais cultural são, para o au-
tarca, as linhas orientadoras para o futu-
ro do concelho. Nestas áreas em particu-
lar, a autarquia tem vindo a promover ao 
longo dos últimos anos uma série de ini-
ciativas que, do ponto de vista turístico e 
económico, tem vindo a colocar Vila Nova 
de Foz Côa no mapa, quer pelas suas 
atrações naturais quer pelas suas ativi-
dades económicas. Gustavo de Sousa 
Duarte indica o vinho, o azeite, a amên-
doa e o xisto como exemplo dos seus pro-
dutos endógenos que representam um 
grande potencial ao nível económico, 
com empresas do concelho a elevar 
anualmente ao seu volume de exporta-
ções. Para além desta virtude, estes pro-
dutos podem vir também a ser explora-

dos do ponto de vista turístico, uma vez 
que todo o território do concelho se en-
contra enquadrado na região do Alto Dou-
ro Vinhateiro, classificado como Patrimó-
nio Mundial pela UNESCO. Vila Nova de 
Foz Côa é também reconhecida pelas 
suas raízes arqueológicas bem evidentes 
através das gravuras rupestres, agora ex-
postas naquele que é considerado o 
maior museu de arte rupestre ao ar livre 
da Europa, também considerado Patri-
mónio da Humanidade.
Para Gustavo de Sousa Duarte estes são e 
serão os vetores fundamentais que vão 
contribuir para o desenvolvimento futuro 
do concelho e as evidências já se come-
çam a fazer sentir através do crescimento 
do turismo e do aumento do poder de 
compra da população residente. “Estou 
convencido de que esta aposta vai correr 
bem como já se encontra a decorrer e 

queremos com isto captar pessoas para o 
concelho, aproveitando todas estas poten-
cialidades”, reforça o autarca.

Cultura e turismo: 
a joia da coroa
Para potenciar esta estratégia de valoriza-
ção do território, Gustavo de Sousa Duarte 
considera que a cultura não pode estar de 
forma alguma dissociada do turismo. O 
concelho detém um património riquíssimo 
do ponto de vista cultural que atrai milha-
res de turistas, inclusive estrangeiros, pa-
ra o seu território. 
A autarquia tem vindo a explorar novas 
valências. Aproveitando o facto de estar 
inserida na região demarcada do Douro, 
associou-se ao projeto “Noites de ópera 
no Douro”, e tem vindo a promover even-
tos de ópera no Museu do Côa com a par-
ticipação da Orquestra do Norte. Através 

Classificado com dois 
Patrimónios Mundiais, o 

Município de Vila Nova de Foz 
Côa tem registado um grande 

desenvolvimento ao nível 
cultural e turístico. Estas 

atividades têm impulsionado a 
economia do concelho e a 

autarquia acredita que a 
valorização das mesmas é uma 

mais-valia para o seu futuro.  
É aqui que assenta a estratégia 

de Gustavo de Sousa Duarte 
enquanto presidente da 

câmara municipal, que cumpre 
agora o seu terceiro e último 

mandato no executivo.

Valorizar o potencial 
de Vila Nova de Foz Côa

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

Gustavo de Sousa Duarte
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de um protocolo com a companhia de 
teatro Filandorra, a câmara municipal 
promove também com regularidade, es-
petáculos de teatro pelos vários auditó-
rios do concelho.
Ainda relacionado com esta área do turis-
mo cultural, a mais recente aposta do Mu-
nicípio de Vila Nova de Foz Côa prende-se 
com a criação de uma unidade hoteleira. 
“Nós temos aqui um edifício que era para 
ser uma sede de uma empresa municipal 
que por razões diversas encontra-se em 
vias de dissolução. Nós iniciámos um pro-
jeto, através de um concurso de ideias on-
de contamos com a participação de mais 
de 20 arquitetos, para a criação de uma 
pequena unidade hoteleira que irá ser 
chamada de “Foz Côa Story House”. Será 
um hotel rural de quatro estrelas que vai 
ser constituído por dez quartos, um bar e 
um restaurante mas terá uma particulari-
dade que eu acredito que fará toda a dife-
rença. Queremos através deste espaço 
contar a história do concelho desde o vi-
nho, a amêndoa, o azeite, o xisto, entre 
muitas outras coisas”, adianta o autarca.
O Centro de Alto Rendimento do Pocinho 
foi um dos maiores investimentos efetua-
dos por este executivo no decorrer dos 
mandatos anteriores. Este equipamento é 
um ícone do ponto de vista arquitetónico e 
uma referência para a prática das mais va-
riadas modalidades desportivas. Apesar 
da sua componente desportiva, este espa-
ço dispõe ainda de uma área de alojamen-
to para os praticantes e ainda uma área 
social que é constituída por refeitório, sa-
las de convívio, bar, biblioteca e auditório. 
Aproveitando estas valências, a autarquia 
tem vindo também a promover uma série 
de eventos neste espaço com o intuito de 
conferir uma maior abrangência à sua ca-
pacidade de utilização.

Um dos maiores exportadores 
da região
O setor empresarial do concelho é forte-
mente marcado pela indústria do vinho 
mas também pela indústria da amêndoa, 
do azeite e do xisto. São áreas que estão a 
ter um grande investimento, fruto do po-
tencial da região para a prática destas cul-
turas, e que estão a alavancar a economia 
do concelho, tornando-o numa das maio-
res potências do distrito. “No interior, exis-
tem poucos concelhos, inclusive capitais 
de distrito, que têm verificado um investi-
mento como aquele que nós temos aqui 
e que tenha o mesmo volume de exporta-
ções. É por isso nosso dever continuar a 
promover o investimento na área do vi-
nho e impulsionar o investimento na 
amêndoa, no azeite e no xisto”, refere o 
presidente. A este nível, a autarquia tem 
apoiado o setor principalmente no que se 

refere à desburocratização, disponibili-
zando gabinetes de apoio próprios para 
os agricultores e para os empresários 
com técnicos especializados. Contudo, 
perante a problemática que está a afetar 
o interior do país e a desertificar os terri-
tórios, Gustavo de Sousa Duarte conside-
ra que não está só nas mãos do Municí-
pio promover a captação de investimen-
to. “Eu penso que o problema aqui é que 
devia haver apoio por parte do Poder 
Central para o interior. Uma empresa que 
se quiser deslocar para o interior se tives-
se, por exemplo, durante dez anos uma 
taxa a zero, se calhar acharia rentável. 
Agora, quem é que vai ter vontade de 
deslocalizar uma empresa para o interior 
se só pagar menos 5% do IRC?”, questio-
na o autarca, sublinhado que são neces-
sárias mais medidas de apoio por parte 
do Governo para reverter esta tendência.

Um Município atento 
ao desenvolvimento social
O Município de Vila Nova de Foz Côa foi 
distinguido pelo sexto ano consecutivo 
como uma Autarquia Familiarmente Res-
ponsável no âmbito das medidas políti-
cas que implementou de apoio às famí-
lias. Este é apenas um dos reconheci-
mentos que tem vindo a demarcar o con-
celho ao nível do seu desenvolvimento 
social. No quadro dos seus projetos, a 
educação assume aqui uma prioridade e 
nesse sentido, a câmara municipal tem 
vindo a dar o seu forte contributo às es-
colas do concelho através de um conjun-
to de medidas que visam combater o in-
sucesso escolar. Para além do apoio lo-
gístico cedido às atividades do agrupa-
mento, a câmara disponibilizou também 
psicólogos, terapeutas da fala, entre ou-
tros materiais de auxílio, através de uma 
candidatura que fez ao abrigo do progra-
ma de apoio comunitário Portugal 2020.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Foz 
Côa não é só considerada uma Autarquia 
Familiarmente Responsável, como tam-
bém foi credenciada pela Organização 
Munidal de Saúde, como uma Cidade 
Amiga dos Idosos, a par de municípios 
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“NO INTERIOR, EXISTEM POUCOS CONCELHOS, 
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como Póvoa de Lanhoso e Maia. “Consi-
dero que esta é a prova de que fizemos 
algo mesmo muito mercante nesta área 
da terceira idade e no fundo, é o reflexo 
daquelas que têm sido as nossas medi-
das de intervenção. Dou como exemplo 
um projeto que iniciámos no nosso pri-
meiro mandato em parceria com a dele-
gação da Cruz Vermelha Portuguesa de 
Vila Nova de Foz Côa, que se chama 
“Saúde Sobre Rodas” e que ainda hoje 
ele existe. Temos aqui uma equipa consti-
tuída por enfermeiros, psicólogos, entre 
outros profissionais de saúde, que per-
corre semanalmente todas as freguesias 
do concelho, no sentido de prestar cuida-
dos básicos à população mais idosa atra-
vés da realização de rastreios ao nível do 
colesterol, hipertensão, glicémia, entre 
outros”, aponta Gustavo de Sousa Duar-
te. As iniciativas também se fizeram sen-

tir ao nível das acessibilidades com a exe-
cução de projetos de regeneração urba-
na. “Intervimos, por exemplo, numa ave-
nida do centro da cidade, desimpedindo-
-a de barreiras, para que as pessoas com 
mobilidade reduzida possam circular li-
vremente pela cidade”, acrescenta. A so-
mar a isto, o autarca destaca ainda o 
apoio ao nível do envelhecimento ativo 
através da disponibilização de aulas de 
ginástica para os idosos que se encon-

tram presentes em lares e centros de dia 
no concelho.

“Se possível, farei ainda 
mais e melhor”
A cumprir o seu último mandato, Gustavo 
de Sousa Duarte acredita que conseguiu 
concretizar todos os projetos a que se 
propôs, com o objetivo de promover o de-
senvolvimento do concelho. Os resulta-
dos das urnas vieram consolidar o traba-

lho do seu executivo camarário que se 
compromete a estar disponível para con-
tinuar a trabalhar em prol da população 
durante os próximos quatro anos.  
“Se possível, farei ainda mais e melhor 
para que Vila Nova de Foz Côa continue a 
ser um concelho de referência como já é 
em vários domínios. Para este mandato 
existe ainda muito trabalho a fazer e pen-
so que temos a obrigação de o concreti-
zar”, finaliza o presidente. 

12



M
en

sa
l -

 D
is

tri
bu

iç
ão

 g
ra

tu
ita

 c
om

 o
 jo

rn
al

 “P
úb

lic
o”

 E
nc

ar
te

 c
om

er
ci

al
 d

a 
re

sp
on

sa
bi

lid
ad

e 
de

 P
ág

in
au

tê
nt

ic
a 

- P
ub

lic
aç

õe
s,

 L
da

 e
 n

ão
 p

od
e 

se
r v

en
di

do
 s

ep
ar

ad
am

en
te

ESPECIAL  ARQUITETURA  E  CONSTRUÇÃO

Seixas & Filhos

Especialistas em Light Steel Framing

Edição n.º 50  MARÇO  2018











► Rogério Seixas é o fundador da Seixas 
& Filhos, uma empresa de referência na-
cional na aplicação de Light Steel Fra-
ming (LSF) no mais variado tipo de obras 
de construção. Carregado de um espírito 
empreendedor, o empresário (cuja infân-
cia esteve ligada à construção uma vez 
que o seu pai trabalhou no setor durante 
mais de 40 anos) é licenciado em Gestão 
e o percurso no ramo de família, come-
çou há apenas cinco anos. Em entrevista 
ao Empresas+®, Rogério Seixas explica 
que “a ideia de criar uma empresa foca-
da em LSF, começou em 2012, em Mo-
çambique, quando comecei a fazer um 
estudo de mercado em empresas do se-
tor. O know-how da minha família vem do 
betão e o LSF tem sido uma aposta muito 
pessoal. Percebi que cada vez mais o 
Light Steel Frame (Aço Leve) é utilizado 
nas construções no estrangeiro, mas em 
Portugal ainda não tem uma presença 
vincada, embora comece a ter cada vez 
mais. Como percebi que é um sistema 
que realmente funciona e no qual acredi-
tamos, decidi ingressar no ramo e consti-
tuí a empresa em 2016. Foram quatro 
anos de estudo intensivo de mercado, pa-
ra estar preparado para começar o nosso 
caminho”.
A Seixas & Filhos surge como uma em-
presa familiar, uma vez que se trata de 
uma sociedade constituída por todos os 
membros da família Seixas: Rogério Sei-
xas, a sua esposa e os seus três filhos, to-

dos eles sócios igualitários. O carácter fa-
miliar assume extrema importância para 
a empresa, uma vez que apesar de não 
ser do seu pai, a Seixas & Filhos repre-
senta um legado com mais de 40 anos e 
uma ponte para o futuro dos filhos do fun-
dador, Rogério Seixas.

Especialistas qualificados
O lema da Seixas & Filhos não utiliza como 
slogan “Especialistas em Light Steel Fra-
ming” de forma vaga e gratuita, porque to-
dos os colaboradores da empresa são 
qualificados em montagem de estruturas 
metálicas em LSF, uma vez que os crité-
rios de qualidade da empresa assim o exi-
gem. “Os nossos colaboradores não vêm 
do alumínio ou do betão, sem desprimor 
para estes, eles são efetivamente especia-
listas em LSF e têm todos uma formação 
específica para perceberem como funcio-
na o processo de construção em LSF, de 
forma a perceberem a funcionalidade de 
cada parafuso e de toda a estabilidade. 
Na Seixas & Filhos vamos até ao ínfimo 
detalhe, uma vez que a nossa principal 
preocupação é a qualidade do serviço 
prestado. Nesse sentido, os nossos cola-
boradores estão acima da média neste ra-
mo garantindo inclusivamente que, num 
total de quatro colaboradores, divididos 
em duas equipas, conseguimos fazer a 
construção de uma casa em LSF com 200 
metros quadrados, em apenas quatro me-
ses”, reforça Rogério Seixas.

A preocupação com a qualidade de servi-
ço é um fator diferenciador da Seixas & 
Filhos e todo o processo da fase de cons-
trução é analisado ao detalhe, para evitar 
o mínimo erro.
Rogério Seixas acrescenta ainda que  
“a construção de uma casa não pode ter 
erro de esquadria, daí a necessidade que 
tenho de controlar o nivelamento e as 
medidas de todas as estruturas. Se a 
construção tiver um pequeno erro ou se 

as estruturas forem mal executadas, todo 
o sistema está comprometido, o que 
acontece em algumas empresas cujo 
pessoal não é qualificado em LSF”.

Vantagens Light Steel Framing
Apesar de ainda não estar muito vinca-
do em Portugal, o LSF torna-se cada vez 
mais usual na construção civil no país, 
derivado das vantagens da utilização de 
aço leve. O LSF facilita a rapidez de 

Respeitando um legado de família na área da construção, a 
Seixas & Filhos é a representação da visão de Rogério Seixas, 

empresa especialista em Light Steel Framing  
(LSF - Aço Leve) e provavelmente, a principal referência 

nacional, na aplicação deste tipo de aço. Com uma capacidade 
singular no cumprimento de prazos, a qualidade de obra é o 
que diferencia a Seixas & Filhos de outras construtoras que 

aplicam também o LSF, uma vez que esta empresa do distrito 
de Setúbal é constituída apenas por colaboradores certificados 

em LSF. Com projetos de norte a sul do país, a Seixas & Filhos 
foca-se sobretudo do sul do Tejo até ao Algarve.

Especialistas 
em Light Steel Framing

SEIXAS & FILHOS

A família SeixasA família Seixas
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construção, sem descurar qualquer tipo 
de qualidade, quer ao nível da constru-
ção, quer ao nível da funcionalidade. No 
entanto, a eficácia do LSF depende da 
forma como este é aplicado, uma situa-
ção que preocupa Rogério Seixas, uma 
vez que o descuido na execução do LSF 
de outras empresas, pode prejudicar a 
imagem desta tecnologia. “A falta de ri-
gor da concorrência prejudica este ra-
mo, uma vez que muitas empresas tra-
balham com LSF sem saberem como de-
ve funcionar este metal. O corte e costu-
ra são indispensáveis e indesejáveis 
nesta construção, sendo que se o aço 
for cortado em obra, será cortado a 
quente e isso faz com que se perca a re-
sistência do tratamento do aço e crie 
pontos de corrosão. De forma a evitar 
esses constrangimentos, nós cortamos 
o aço em fabrico, a frio e sem pontos de 
corrosão. Utilizamos uma tecnologia di-
ferente que nos permite tirar todas as 
vantagens do LSF e garantir que aplica-
mos o melhor produto e da melhor ma-
neira, nas nossas obras. Para nós, é 
também importante cumprir com as nor-
mas europeias e temos uma série de re-
gras enquanto empresa, que nos com-
promete a cumprir com toda a legisla-
ção. As autarquias ainda não nos incu-
tem essas responsabilidades, mas nós 
já fazemos isso, desde a certificação do 
aço à forma como ele está montado.  
Estamos preparados para o futuro”, real-
ça o administrador da Seixas & Filhos.
Um dos complementos da construção 
executada pela Seixas & Filhos prende-se 
com a qualidade térmica dos espaços.  
A aplicação de todos os materiais aconte-
ce de forma a garantir o melhor conforto 
térmico do espaço e o aço leve foi cons-
truído precisamente nesse sentido.  

Uma das garantias da empresa especia-
lista em LSF é a qualidade energética e o 
melhor isolamento térmico e acústico. 
“Fizemos uma casa em que o cliente es-
teve sempre reticente. Com a casa ainda 
vazia, tínhamos um grau Celsius na rua e 
a casa estava com 19 graus Celsius sem 
humidade e ainda em fase de obra. Não 
poupamos na parte térmica e o nosso 
corte permite esta qualidade. O preço do 
revestimento é mais caro, mas não pode-
mos fugir a isso. Usamos materiais dispo-
níveis no mercado, mas que as pessoas 
tendem a não utilizar para poupar. Nós 

não olhamos aos custos, mas sim à qua-
lidade”, indica Rogério Seixas, explicando 
ainda que “se o cliente não quiser este 
revestimento, dou-lhe apenas a garantia 
de estrutura. Se for chave na mão, ele 
tem de usar os nossos materiais. O corte 
térmico e acústico é importantíssimo, re-
duz a margem de lucro, mas isso vai nos 
trazer mais clientes”.

Aposta na formação
Virados para um mercado que compreen-
de o distrito de Setúbal até ao Algarve, a 
Seixas & Filhos já concluiu projetos a nor-

te de Portugal, nomeadamente em Espi-
nho, embora o foco se centre no sul do 
país e os planos de futuro continuem a 
passar por esse mercado, uma vez que 
os principais projetos da empresa têm 
acontecido por todo o litoral de Setúbal, 
com destaque para um projeto de grande 
dimensão em Tróia. Um projeto de desta-
que e de importância pessoal foi a cons-
trução de um apoio de piscina, com 90 
metros quadrados, um projeto caracteri-
zado pelo rigor e pelo requinte para um 
cliente muito especial.
Com um futuro promissor, os planos da 
Seixas & Filhos passam pela criação de 
uma fábrica de perfis de LSF, um projeto 
que será concluído já em 2018 e que vai 
aumentar a autossuficiência e total inde-
pendência da empresa, permitindo ao 
mesmo tempo a criação de novos postos 
de trabalho. Outra novidade prende-se 
pela criação de formações certificadas 
em LSF, que ainda não existe em Portu-
gal. Sobre este projeto, Rogério Seixas 
confirma a necessidade de criar pessoas 
especializadas em LSF. Vamos nos res-
ponsabilizar pela formação de futuros es-
pecialistas em LSF, que trabalharão, não 
apenas para nós, mas para várias cons-
trutoras. Durante os meses de formação, 
os formandos vão estagiar e ser inseridos 
em quadros de empresas, às quais tam-
bém daremos formação. A minha missão 
passa por ir às empresas, mostrar o que 
é o LSF e as suas vantagens. As empre-
sas vão dizer quais são as suas necessi-
dades e nós iremos criar as condições de 
todo o fornecimento. Vou arranjar pes-
soas formadas para estagiar nessas em-
presas, uma vez que quero ter parceiros 
e quero dar lhes todas as ferramentas a 
que eu não tive acesso e que tive de pro-
curar sozinho”, termina. 
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“O PREÇO DO REVESTIMENTO É MAIS CARO, MAS 
NÃO PODEMOS FUGIR A ISSO. USAMOS MATERIAIS 
DISPONÍVEIS NO MERCADO, MAS QUE AS PESSOAS 
TENDEM A NÃO UTILIZAR PARA POUPAR. NÓS NÃO 
OLHAMOS AOS CUSTOS, MAS SIM À QUALIDADE”



► Licenciada em Arquitetura pela Uni-
versidade Lusófona e prestes a terminar 
o doutoramento em Urbanismo, Andreia 
Anjos tem vindo a revelar-se uma pro-
messa na arquitetura em Portugal. Apai-
xonada pela arquitetura e pela decora-
ção de interiores assume-se como uma 
profissional empenhada e com vontade 
de vencer no mercado de trabalho. A re-
gistar dez anos de presença no merca-
do, Andreia Anjos trazia consigo um 
know how significativo no que diz respei-
to à decoração de interiores. “Eu sou ar-
quiteta, mas anteriormente trabalhei 
muito na decoração de interiores.  Quan-
do chegou a altura de ir para a faculda-
de eu tinha que seguir um desses cami-

nhos, fui pela arquitetura porque consi-
go abranger mais áreas”, explica. Foi de-
pois da realização de diversos estágios 
em diferentes gabinetes que Andreia An-
jos percebeu qual o caminho que ambi-
cionava seguir. “Decidi arriscar no meu 
sonho. Começar não é fácil, principal-
mente quando não temos nenhum su-
porte por trás. Optei por, ao mesmo tem-
po que investia no meu objetivo, conti-
nuar  paralelamente a dar explicações 
de Geometria como o fazia durante a fa-
culdade. Apostei na arquitetura, mas foi 
muito difícil, aliás na altura da crise foi 
muito complicado. Foi um percurso em 
que depois de um avanço se seguia um 
recuo, mas quando nós encontramos o 

nosso caminho temos que lutar e não 
podemos desistir. Neste momento tenho 
muito trabalho e uma equipa muito com-
pleta”, revela a arquiteta. 

PROJETO CHAVE NA MÃO 
Aos que procuram um serviço chave na 
mão, encontram no atelier de Andreia 
Anjos a resposta certa. O leque de oferta 
que a arquiteta proporciona ao cliente é 
vasto, começa pela a arquitetura, passa 
pela decoração de interiores e vai até à 
fiscalização e desenvolvimento da obra. 
“Nós trabalhamos na arquitetura de in-
teriores e na decoração de interiores. Te-
mos mesmo execução dos próprios tra-
balhos desde a confeção de cortinados, 
mobiliário e papel de parede. No que diz 
respeito às obras, fazemos não só a fis-
calização mas também execução da 
construção”, revela Andreia Anjos. A es-
ta capacidade de resposta e vasta ofer-
ta vêm ajudar as parcerias que estabele-
ceu com outras entidades. “Temos aqui 
um leque de serviços completo que po-

demos fornecer aos nossos clientes e na 
maior parte dos casos é o que tem acon-
tecido. O cliente chega adjudica um tra-
balho de arquitetura e posteriormente 
passamos à construção e à decoração”, 
acrescenta. 

UMA MARCA PESSOAL 
Andreia Anjos considera que para alcan-
çar o sucesso de qualquer trabalho de-
senvolvido é essencial conhecer o clien-
te. Daí reunir com ele, chegando mes-
mo a considerar-se “intrusa da privaci-

Andreia Anjos é arquiteta e decoradora de interiores, trabalha com a ambição de projetar os sonhos 
dos seus clientes. Rodeada por uma equipa de profissionais de diversas áreas, a arquiteta aliou a 

arquitetura à construção e decoração tendo, atualmente, a possibilidade de oferecer aos seus 
clientes projetos chave na mão. Em entrevista ao Empresas+® revela que cada um dos seus projeto 

assenta nas bases do rigor, honestidade e profissionalismo. 

HÁ DEZ ANOS 
A PROJETAR SONHOS

ANDREIA ANJOS

Andreia Anjos
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“EU SOU ARQUITETA, MAS ANTERIORMENTE 
TRABALHEI MUITO NA DECORAÇÃO DE 
INTERIORES.  QUANDO CHEGOU A ALTURA  
DE IR PARA A FACULDADE EU TINHA QUE  
SEGUIR UM DESSES CAMINHOS”



dade do cliente, eu preciso de saber tu-
do. As primeiras reuniões são cruciais, 
vão dar-nos a visibilidade e possibilida-
de de ir ao encontro da expectativa do 
cliente logo na primeira fase do projeto. 
Muitos pormenores dessas conversas 
são adaptados ao projeto, muitas vezes 
os clientes nem sequer se apercebem 
desses pormenores nas reuniões, ape-
nas se deparam nas primeiras apresen-
tações ”, revela a arquiteta. “É impor-
tante adaptar o projeto a cada cliente, 
mas, inevitavelmente, eu ponho o meu 
traço no projeto, sempre respeitando o 
cliente. Uma das coisas que eu tenho 
conseguido, felizmente, é manter a mi-
nha linguagem. É bom quando uma pes-
soa olha para um projeto ou uma obra e 
me identifica. A minha marca tem que 
estar lá. Eu gosto muito de planos incli-
nados, gosto de trabalhar em maque-
tes, adaptar o meu projeto ao espaço 
envolvente dando-lhe uma certa identi-
dade”, acrescenta. 

MARCAR A DIFERENÇA 
COM HONESTIDADE
Quando se fala em concorrência, An-
dreia Anjos afirma que esta é saudável e 
importante. “Há mercado para todos. 
Uma pessoa que se identifique com o 
meu estilo vai procurar-me a mim, uma 
pessoa que se identifique com outro es-
tilo vai procurar outro arquiteto. Temos 
apenas que fazer o melhor possível no 
nosso trabalho e ninguém vai tirar o lu-
gar a ninguém”, explica. 
Foi com base na honestidade e na serie-
dade que Andreia Anjos e a sua equipa, 
que além de multidisciplinar é igualmen-
te empenhada e caminha com o mesmo 
foco, se afirmaram no mercado. “O que 
eu tento fazer é dar constantemente o 
meu melhor. Trabalho com honestidade 

e seriedade com uma equipa que traba-
lha muito e bem, todos no mesmo senti-
do. Para mim isso é que importa”, revela 
a arquiteta. 

OBRAS DE REFERÊNCIA 
Muitos foram os projetos desenvolvidos 
pela arquiteta durante os dez aos de 
presença no mercado. No entanto, aca-
bou por salientar aqueles que para si 
se diferenciaram de algum modo. “Tive 
o projeto de uma adega, que anda à vol-
ta dos seis mil metros quadrados. Esse 
deu-me imenso gozo por uma razão: 
era uma área que eu não conhecia. Es-
tava pela primeira vez no mundo dos vi-
nhos e acabei por fazer visitas a uma 
série de adegas. Foi um projeto muito 
complexo. Saliento também o meu pri-
meiro projeto, uma moradia em Proen-

ça-a-Nova. Tenho ainda o Hotel Rural da 
Catraia que também foi um projeto que 
eu gostei de fazer, um restaurante na 
zona de Oeiras, recordo-me que o clien-
te era muito poético e eu consegui 
adaptar isso ao projeto. São esses por-
menores que lhes dão identidade”, re-
vela Andreia Anjos.

“FELIZMENTE OS CLIENTES 
PREOCUPAM-SE COM O PROJETO”
Em conversa com o Empresas+® An-
dreia Anjos revela a importância que o 
cliente dá ao projeto e, por outro lado, 
no papel que a equipa tem em equilibrar 
aquilo que é a ambição do cliente e os 
valores associados. “Felizmente os 
clientes preocupam-se mais com o pro-
jeto em si. Apesar de ter que me orientar 
muito para os custos. Nós somos os 

transportadores dos sonhos das pes-
soas para o papel, mas temos que ter 
consciência que sonho por vezes pode 
ser complicado de se tornar realidade. 
Por vezes temos que trazer o cliente à 
realidade”, explica Andreia Anjos. É com 
essa ideia definida de custos e com uma 
equipa de trabalho muito bem estrutura-
da que a arquiteta consegue controlar a 
possibilidade de existirem derrapagens 
orçamentais. Nesse sentido, garante 
que é essencial trabalhar como uma 
equipa e com o mais elevado profissio-
nalismo. “Nós somos uma equipa, esta-
mos aqui para fazer um bom trabalho e 
eu quero, junto da minha equipa, avan-
çar para o sucesso, mas que este seja 
apenas uma consequência de nosso 
empenho, dedicação e trabalho”, acres-
centa. 

UMA EQUIPA FOCADA NO SUCESSO
O atelier de Andreia Anjos tem registado 
um crescimento significativo ultrapas-
sando em muito as expectativas iniciais 
da arquiteta. “Atuamos em toda a área 
geográfica. Já fizemos trabalhos para 
Angola, Moçambique, Sintra, Proença-a-
-Nova e Algarve. Estamos espalhados.”, 
explica a arquiteta. 
Questionada pelo Empresas+® sobre o 
futuro do seu atelier, Andreia Anjos afir-
ma: “imagino-me a continuar a lutar a 
cada dia porque é importante estabele-
cermos metas. Se queremos alguma coi-
sa daqui por cinco anos temos que tra-
balhar agora. Tenho que trabalhar de 
forma gradual para poder colher os fru-
tos. Não sei o futuro, mas vou procurar 
dar sempre o meu melhor no presente. 
Aumentar a equipa? talvez. Temos mui-
tas solicitações e muitas obras. Possi-
velmente é esse o caminho, mas de uma 
forma gradual”.  
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“IMAGINO-ME A CONTINUAR A LUTAR A CADA DIA 
PORQUE É IMPORTANTE ESTABELECERMOS METAS. 
SE QUEREMOS ALGUMA COISA DAQUI POR CINCO 
ANOS TEMOS QUE TRABALHAR AGORA”



► Com uma vida inteira dedicada à 
construção civil, os irmãos Manuel e Jo-
sé Duarte são atualmente os administra-
dores de umas das construtoras mais co-
nhecidas de Lisboa, a Duarlar. Em entre-
vista ao Empresas+®, Manuel Duarte ex-
plica que “a nossa bola de futebol foram 
os tijolos. O nosso pai trabalhava na área 
de construção e durante muitos anos foi 
encarregado geral numa empresa. Eu e 
o meu irmão ajudávamos o nosso pai na-
quilo que podíamos, sobretudo nos bis-
cates que ele fazia aos fins de semana, 
por conta própria. Quando terminei o ci-
clo preparatório, a escola onde iria fre-
quentar o sétimo ano estava em remode-
lação e eu continuei a trabalhar com o 
meu pai. Acabei por desistir da escola, 
embora tenha decidido estudar à noite 
numa escola industrial. Com apenas 19 
anos recebi uma quota da sociedade do 
meu pai. Nessa altura eu e o meu irmão 
recebemos sociedade por parte do meu 
pai e durante anos os três trabalhamos 
em nome individual”. Por sua vez José 
Duarte, também em entrevista, acres-

centa: “na minha juventude estudei até 
ao ciclo preparatório e comecei logo a 
trabalhar. Concluí o ensino secundário 
ao abrigo do programa das Novas Opor-
tunidades. Quando o meu pai se afastou, 
eu e o meu irmão pensámos em criar 
uma empresa e no ano de 2000 apare-
ceu oficialmente a Duarlar”.
Nos primeiros anos, a Duarlar contou 
com o apoio de importantes parceiros 
que ajudaram a impulsionar o negócio. 
Se no ano de 2000 a Duarlar contabiliza-
va apenas três funcionários, em 2018 a 
construtora conta já com mais de 30 co-
laboradores, na sua maioria, mão de 
obra especializada.

PROJETOS CHAVE NA MÃO
Atuando tanto em construção nova como 
em remodelação, a especialidade da 
Duarlar passa pelos projetos chave na 
mão. “O cliente chega com o terreno que 
tem disponível ou com o projeto que tem 

A Duarlar, uma das empresas 
de construção mais forte no 

mercado lisboeta, constituída 
pelos irmãos Manuel e José 

Duarte, celebra este ano o 18º 
aniversário como empresa, 
estando consagrada como 
uma das construtoras com 

melhor serviço no âmbito da 
qualidade. Responsáveis por 

vários projetos de grande 
dimensão, nomeadamente a 

remodelação do complexo do 
Tamariz, a Duarlar procura em 

2018, manter a sua marca 
consolidada no mercado 

investindo numa angariação 
seletiva dos clientes com 

quem trabalham.

QUALIDADE E HONESTIDADE 
ACIMA DE TUDO

DUARLAR

Manuel e José Duarte
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“A NOSSA BOLA DE FUTEBOL FORAM OS TIJOLOS.  
O NOSSO PAI TRABALHAVA NA ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO E DURANTE MUITOS ANOS FOI 
ENCARREGADO GERAL NUMA EMPRESA”



em mente e nós construímos uma viven-
da. Fazemos tudo recorrendo a alguns 
parceiros de confiança no ramo da arqui-
tetura e do imobiliário”, reforça Manuel 
Duarte. O administrador explica ainda que 
o principal foco de trabalho se prende com 
clientes particulares, embora também 
participem em obras públicas e do setor 
empresarial de grande dimensão.
Durante a fase de projeto, todo o processo 
é explicado ao cliente numa fase inicial, 
onde é esboçado todo o trajeto a percorrer 
de início a fim. Uma das grandes vanta-
gens que a Duarlar oferece centra-se no 
acompanhamento dado ao cliente duran-
te a fase de projeto e obra, onde o mesmo 
é constantemente informado e aconselha-
do pela construtora, numa tentativa de 
conseguir que mesmo o cliente menos in-
formado sobre o setor de atividade consi-
ga perceber quais das decisões que estão 
a ser tomadas em prol da qualidade do 
projeto. Antes de a obra avançar são ainda 
decretados o orçamento e a calendariza-
ção, embora a obra só avance em definiti-
vo após aprovação do cliente. Terminada a 
obra, a Duarlar faculta ainda um apoio 
posterior, através de uma equipa especia-
lizada em remodelação. “Vamos imaginar 
que após a conclusão da obra aparece al-
guma fissura, damos uma garantia total 
ao cliente. Nós resolvemos sempre os pro-
blemas, uma vez que queremos que este 
se mantenha connosco. Ainda assim, e re-
gra geral, não temos muito trabalho após 
terminar uma obra, pois raramente apare-
cem problemas. Quando acontece, assu-
mimos o erro e o cliente fica muito satisfei-
to com isso”, explica José Duarte.

COM QUALIDADE, 
A CONCORRÊNCIA NÃO PREOCUPA
Embora o grande foco da Duarlar seja o 
mercado Lisboeta, obras em territórios 
mais deslocados acontecem quando é 
para satisfazer um bom cliente ou um 
cliente regular. Um dos principais projetos 
da Duarlar aconteceu precisamente no 
Alentejo, numa grande obra desenvolvida 
no Vimieiro. “Nessa obra, conseguimos 
mão de obra local, com o apoio do IEFP 
(Instituto do Emprego e Formação Profis-
sional), que nos facultou pessoal qualifi-
cado e permitiu que os custos fossem me-
nores para nós. No Vimieiro construímos 
um mini hotel, com uma adega de vinho 
própria, com um lagar de produção de 
azeite e uma piscina com 55 metros de 
comprimento por cinco de largura. Basi-
camente criámos um espaço de carácter 
particular, mas onde nada podia faltar. A 

obra rondou os cinco milhões de euros e 
foi até hoje um dos nossos principais pro-
jetos, apesar de estar afastada de Lis-
boa”, indica Manuel Duarte, aproveitando 
para referir ainda outros dois projetos de 
grande realce: “saliento uma obra que 
executei, ainda como encarregado geral, 
em Paço de Arcos. Tratou-se de uma enor-
me vivenda e do nosso primeiro trabalho 
com fachada ventilada. Outra obra que 
também tem o nosso nome e é conhecida 
por toda a gente, é a remodelação do 
complexo do Tamariz. Trabalhamos esse 
projeto há mais de três anos, uma vez que 

a obra tem de parar sempre na época bal-
near. Neste momento temos cerca de 
90% da obra concluída. Até agora já re-
modelámos algumas piscinas, o restau-
rante, bares na piscina e no exterior, re-
modelámos também a bilheteira e melho-
rámos o acesso ao espaço. Antes de co-
meçar a próxima época balnear, também 
já teremos remodelada a piscina das 
crianças”. José Duarte faz menção ainda 
a um outro projeto, uma remodelação na 
rua António Enes, em Lisboa. “Remodelá-
mos todo o edifício de inquilinos e lojas, 
construindo inclusivamente nesse edifício 

garagens com elevadores de transporta-
ção de carros”, afirma.
Tendo em conta a força do mercado na 
construção, sobretudo numa fase pós cri-
se, o número de empresas concorrentes 
é cada vez maior, no entanto a Duarlar re-
jeita qualquer tipo de preocupação em 
relação a outras construtoras. “A concor-
rência nunca nos fez mossa, tal como a 
crise. Os nossos melhores anos foram a 
partir de 2008, quando supostamente a 
crise entrou em Portugal. E se não tive-
mos problemas na altura, certamente 
não teremos agora. Neste momento a 
nossa principal dificuldade passa por 
manter bons encarregados, que come-
çam a pensar em trabalhar por conta pró-
pria. Os nossos trabalhadores têm muita 
qualidade e ajudam-nos a atingir um ní-
vel superior. A Duarlar distingue-se pela 
qualidade, pela seriedade, pela honesti-
dade e pela relação que mantém com o 
cliente”, garante Manuel Duarte. 

SELEÇÃO DE CLIENTES
Em termos comparativos, 2016 e 2017 fo-
ram anos de elevada saúde financeira, 
embora 2016 tenha sido o ano mais forte 
no que ao volume de negócios diz respei-
to, devido em grande parte à obra no Vi-
mieiro. Manuel Duarte indica, a propósito 
desta situação, que “2015 e 2016 foram 
anos de grande saturação de trabalho, 
uma vez que além da obra no Vimieiro, tí-
nhamos projetos em Lisboa que não po-
diam ser interrompidos. A obra no Alentejo 
foi muito boa para nós e foi desenvolvida 
para um cliente muito bom, por isso tive-
mos de fazer tudo ao mesmo tempo. Em 
2017 já foi tudo mais calmo, embora con-
tinuemos a ter muito trabalho”.
Para o futuro, o objetivo da empresa pas-
sa pela estabilização no mercado e pelo 
reforço de condições que permitam à 
Duarlar continuar a executar serviços 
com a melhor qualidade possível. Manuel 
Duarte explica ainda que “não estamos 
no mercado com objetivo de fazer um 
mau trabalho e optamos por não poupar 
nos produtos para baixar orçamentos. Te-
mos orgulho nos nossos projetos e quere-
mos que assim continue a ser. Fazemos 
questão de garantir aos nossos clientes a 
qualidade pela qual somos reconheci-
dos. Recebemos muitos contactos atra-
vés da publicidade das nossas carrinhas 
e isso traz-nos clientes, mas grande parte 
dos nossos clientes chegam através do 
aconselhamento de outros. Vêm já fami-
liarizados com o nosso trabalho e quere-
mos que isso se mantenha”, termina. 

Equipa da Duarlar
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► Os irmãos João Paulo e José Carlos 
Fonseca, de 50 e 54 anos respetivamen-
te, foram os fundadores da empresa Cai-
xilour em 1995, mas a experiência de 
ambos nesta área de atividade acompa-
nha-os há já vários anos. Em entrevista 
ao Empresas+®, o empresário José Car-
los Fonseca explica: “começámos no 
mundo da carpintaria com o nosso pai, 
que tinha uma empresa nesta área de 
atividade, na qual trabalhou durante toda 
a sua vida. Com ele aprendemos muito 
desta arte, e de alguma forma continua-
mos ligados a esta área. Há cerca de 24 
anos, eu e o meu irmão decidimos criar a 
nossa própria empresa e assim nasceu a 
Caixilour. Iniciámos a atividade noutro es-
paço e há cerca de oito anos construímos 
uma nova fábrica, para podermos dispor 
de condições adequadas às novas exi-
gências do mercado”.
Dedicada à caixilharia, a empresa valori-
za sobretudo os processos de instala-
ção, trabalhando tanto para o cliente fi-
nal, como para a indústria. Produzem ex-
clusivamente artigos do sistema Schü-
co, uma conceituada marca alemã de 
alumínio e PVC.

Especialistas 
em PVC e alumínio
“Sempre estivemos dedicados à renova-
ção e reabilitação. Está no nosso ADN fa-
zer renovação de madeira. Nestes últimos 
anos, com a crise que o nosso país atra-
vessou, tivemos uma grande vantagem 
perante os nossos concorrentes, pois já 
estávamos no mercado da reabilitação e 
isso permitiu-nos passar este período com 
mais tranquilidade, até porque o nosso 
melhor mercado passou a ser exatamente 
o da reabilitação”, indica José Carlos Fon-

seca. Também por esse motivo, procura 
atuar diretamente sobre o cliente final, 
embora tenha as portas abertas para em-
presas do setor industrial e da construção.
Atualmente o foco da Caixilour é o traba-
lho em alumínio, mas a maior produção é 

em PVC. Sobre este nicho de mercado Jo-
sé Carlos Fonseca revela que “quando 
um cliente vem ter connosco, ele já sabe 
se quer PVC ou alumínio. A grande dife-
rença entre estes produtos está na esté-
tica. Dos dois, o PVC é aquele que melhor 

se enquadra em projetos de renovação e 
reabilitação. A Caixilour tem investido 
constantemente em tecnologia, que com-
prova que estamos na vanguarda, para 
conseguir fornecer a todos os clientes as 
melhores soluções na renovação de por-
tas e janelas, com um elevado cuidado 
estético, segurança e conforto. A qualida-
de dos produtos permite inclusivamente 
que casas mais antigas obtenham um ex-
celente isolamento térmico, conforto e 
segurança.

Arranjar soluções 
aos clientes
Procurar as melhores soluções para cada 
necessidade, é uma das principais preo-
cupações da Caixilour. Com um show-
room nas suas instalações, a empresa re-
cebe aqui os seus clientes para, em con-
junto, definirem a melhor estratégia para 
a execução de um projeto, mas sempre 
que necessário, também se deslocam a 
casa do cliente para uma análise mais 
aprofundada da situação. Com mais de 
20 anos de presença no mercado, a Cai-
xilour tem um sistema comercial bem vin-
cado, não havendo por isso nenhum de-

Fundada em 1995,  
a Caixilour é uma das 

empresas mais 
experientes no mercado da 

caixilharia na região de 
Lisboa. Especialistas em 

caixilharia em PVC e 
alumínio, está sediada no 

concelho da Lourinhã.

Caixilharia em PVC e Alumínio
CAIXILOUR
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safio por cumprir para esta empresa do 
distrito de Lisboa. A especialização no 
alumínio, na qual a Caixilour está focada 
é, segundo José Carlos Fonseca, “neste 
momento  o principal fator motivacional 
do trabalho efetuado, uma vez que esta-
mos a trabalhar novas soluções em alu-
mínio que são novidade no mercado e 
que abre portas a um nicho de alta quali-
dade e  valor estético”. 
Atualmente a Caixilour conta com 50 co-
laboradores e é uma das mais experien-
tes e bem-sucedidas empresas de caixi-
lharia do mercado. Atua sobretudo na 
região da Grande Lisboa, embora já te-
nha executado trabalhos em outras re-
giões do país e também para alguns paí-
ses da Europa.

“Somos a nossa 
própria concorrência”
A Caixilour é composta por uma equipa 
especializada em todas as fases do proje-
to. José Carlos Fonseca admite inclusiva-
mente que a concorrência não assume 
grande expressão. “A nossa concorrência 
somos nós próprios, e por isso posso di-
zer que é excelente. Digo isto porque a 
nossa principal preocupação e ambição, 
é superarmo-nos a cada dia. Pretende-
mos ser os melhores do mercado, e por 

isso temos de olhar para dentro. Nunca 
senti grande peso da concorrência. Admi-
to que existem empresas interessantes, 
mas isso é um estimulo para continuar 
na procura de melhores soluções”.
No que diz respeito aos fatores que fa-
zem da Caixilour uma empresa de refe-
rência neste setor de atividade, José Car-
los Fonseca indica “que é a conjugação 
de dois fatores, nomeadamente da quali-
dade do produto e do serviço. Temos pro-
dutos que são únicos no mercado, apre-
sentamos soluções em PVC ou alumínio 
que vão ao encontro de quase todas as 
necessidades dos clientes, mantendo 
uma procura constante pela inovação, o 
que faz com que nunca percamos terre-
no. O nosso principal objetivo é satisfazer 
as necessidades dos nossos clientes,  
adequando os produtos que utilizamos e 
fornecemos às suas necessidades, res-

peitando sempre as normas de utilização 
dos mesmos, com um processo de fabri-
co muito rigoroso.

Sistema de etiquetagem 
Energética (SEEP)
Esta empresa da Lourinhã é aderente do 
Sistema de Etiquetagem Energética 
(SEEP). A etiquetagem energética carac-
teriza-se como um instrumento de pro-
moção da eficiência energética de todos 
os produtos e equipamentos que tenham 
influência no consumo energético. Atra-
vés deste sistema torna-se possível infor-
mar os clientes, de modo simples e eficaz 
sobre as melhores escolhas no que diz 
respeito aos produtos. 
Um dos fatores que motivou a adesão da 
Caixilour ao SEEP deve-se ao fabrico de 
janelas, fundamentais para o conforto de 
um espaço e responsáveis pelas perdas 

de calor no inverno e pelos ganhos no ve-
rão. A importância das janelas para o 
bem-estar de uma habitação, está com-
provado pelo número de certificados 
energéticos que apresentam as interven-
ções nos vãos envidraçados, sendo uma 
das principais medidas de melhoria do 
desempenho energético.

“Os clientes querem 
uma solução”
Com um volume de faturação anual a 
rondar os 3,6 milhões de euros, a Caixi-
lour encontra-se num período de cresci-
mento sustentado, aproveitando o desen-
volvimento do mercado da construção 
nos últimos três anos. “A maior parte dos 
nossos clientes chega até nós através do 
passa a palavra. O bom serviço gera 
clientes satisfeitos e esses clientes que-
rem uma solução de qualidade. Já conhe-
cem a empresa, os nossos preços e o 
nosso serviço, portanto se vêm ter con-
nosco é pelo serviço, não pelo orçamen-
to”, indica José Carlos Fonseca.
Bem estabelecidos a nível estrutural, a 
curto prazo os planos da empresa pas-
sam por melhorar a sua frota automó-
vel, apostando na utilização de carros 
elétricos e na substituição de algumas 
máquinas. 
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► Licenciado em Engenharia Industrial, 
João Salgueiro começou a sua atividade 
profissional a trabalhar na área da logís-
tica na Central de Cervejas durante oito 
anos. Após esse período, colaborou com 
mais duas empresas a exercer funções 
na mesma área. Em 2007 decidiu jun-
tar-se  a um novo projeto que tinha sido 
lançado recentemente e desta forma ini-
ciar uma nova etapa como empresário. 
O projeto em causa é a empresa ADN – 
Aquarium Design, que tinha sido criada 
no ano anterior e na qual João Salgueiro, 
juntou-se como sócio aos dois sócios 
fundadores. A empresa dedica-se ao de-
senvolvimento do conceito, instalação e 
manutenção de aquários personaliza-
dos integrados na decoração de casas, 
restaurantes, museus, entre outros es-
paços e trabalha essencialmente em 
parceria com arquitetos e decoradores 
de interiores. No decorrer do percurso 
da ADN Aquarium Design, criaram uma 
outra área de negócio com uma marca 
própria e que se dedicava aos jardins 
verticais naturais. Como a experiência 
neste ramo de atividade não era assim 
tão significativa, a dada altura entende-
ram que o negócio não fluía e acabaram 
por extinguir a marca. Houve a necessi-
dade de procurar outras soluções no 
mercado, e aí surgiu a alternativa das 
plantas artificiais. Face ao conhecimen-
to que tinham do método tradicional das 
plantas naturais, João Salgueiro enten-
deu que este seria um negócio com bas-
tante potencial e decidiu investir. Ven-
deu a sua participação na ADN – Aqua-
rium Design e lançou para o mercado a 
Wonderwall no ano de 2015.

As vantagens 
das plantas artificiais
A Wonderwall começou a explorar o mer-
cado das plantas artificiais através de 
painéis. “No primeiro ano demos alguns 
passos interessantes e até chegámos a 
vender algumas peças para o mercado 
externo e o produto começou assim a ter 
alguma recetividade”, recorda João Sal-
gueiro. O empresário admite que no iní-
cio havia alguma reserva por parte dos 
clientes por se tratar de plantas artifi-
ciais. Foi necessário investir na divulga-
ção do produto junto do público, mos-
trando o que ele é na realidade e as po-
tencialidades que tem. “Existem dois ti-
pos de pessoas: as pessoas que só gos-
tam do que é natural e que vão sempre 
comprar o que é natural e há aquelas 
que gostam apenas do efeito das plan-
tas e por isso optam pelo artificial. O ar-
tificial nunca vai ter cheiro, nunca vai ter 
a evolução que o natural costuma ter e 
que obriga a uma manutenção, não pre-
cisa de ser cuidado diariamente”, nota. 
Para além destas vantagens, é de sa-
lientar que o efeito que se pretende 
acrescentar ao ambiente é quase ime-
diato. “Nós conseguimos montar uma 
área de 40 metros quadrados em ape-
nas um dia, ou seja, o cliente que tem 
uma parede sem nada, passado 24 ho-
ras consegue tê-la decorada e com uma 
vida que não tinha antes. Isso não acon-
tece com as plantas naturais como bem 
sabemos porque era preciso bastante 
tempo para que elas ficassem com o 
mesmo aspeto e depois obriga a uma 
certa manutenção, pois atraem insetos, 
entre outras coisas. É uma opção a ter 

em conta e atualmente as réplicas são 
bastante perfeitas e existem gamas mui-
to variadas”, explica João Salgueiro.

Painéis fáceis de aplicar
Por norma as plantas vêm inseridas em 
forma de painéis prontos a ser instala-
dos. Esta é uma outra vantagem deste 
produto porque é facilmente colocado no 
lugar sem que seja necessário uma equi-
pa de montagem. “Por exemplo nós já ex-
portámos para Angola e nunca precisa-

mos de lá ir fazer a instalação porque é 
algo muito prático de se fazer. Habitual-
mente disponibilizamos um vídeo tutorial 
aos clientes depois de o negócio estar 
concretizado e eles facilmente percebem 
como se processa a montagem porque o 
painel vai com um sistema de fixação 
muito prático”, acrescenta o empresário.
A Wonderwall disponibiliza vários mode-
los de painéis, embora tenham as mes-
mas plantas em localizações diferentes. 
A ideia é que não haja uma padronização 

A Wonderwall é uma empresa que se caracteriza pelo fornecimento 
de painéis de plantas artificiais utilizados para a decoração de 
ambientes, dando-lhes um aspeto mais natural. Com trabalhos 

espalhados em Portugal e pelo mercado externo, nomeadamente 
Angola e Cabo Verde, a empresa espera nos próximos anos 

consolidar a sua posição no mercado, tornando-se uma referência 
no que às plantas artificiais diz respeito.

Ambientes naturais 
com plantas artificiais

WONDERWALL

João Miguel Salgueiro
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e possa parecer o mais natural possível. 
Para além disso, existe a possibilidade de 
se fazer alguma personalização, acres-
centando ou retirando plantas.
“O nosso público-alvo são sobretudo ar-
quitetos e designers, embora não deixe-
mos de lado o cliente particular. O nosso 
produto não é propriamente barato e por 
isso o cliente final pode não estar tão re-
cetivo ao produto, enquanto os arquite-
tos e decoradores têm já os projetos ela-
borados e este é um produto já assesso-
rado”, explica João Salgueiro quando 
questionado sobre o seu mercado. A 
Wonderwall atua essencialmente no 
mercado português, tendo grande repre-
sentatividade na região de Lisboa. Para 
o mercado externo, Angola e Cabo Verde 
são as principais referências.
Os clientes que procuram a empresa ge-
ralmente têm já uma ideia fundamenta-
da daquilo que pretendem, por conse-
quência daquilo que fizeram nos proje-
tos. Contudo, muitas vezes eles chegam 
influenciados pelo natural ou por algo 
que viram nas revistas e querem replicar 
essas ideias no espaço que estão a in-
tervir. João Salgueiro explica que em to-
dos os casos, e dada a sua experiência, 
disponibiliza-se a aconselhá-los sobre o 
produto, para perceberem se vai funcio-

nar naquele espaço ou não, quais as 
plantas que podem ou não considerar, a 
exposição solar que tem, entre outros 
aspetos, apoiando-os nas suas decisões 
para os projetos.
A Wonderwall é apenas fornecedora do 
produto e só procede à instalação caso 
os clientes pretendam. Quando isso 
acontece, e dependendo da dimensão 
do trabalho, recorre a uma equipa de 
parceiros que já colaboram consigo há 

vários anos para a montagem do produ-
to. “Quando existem situações mais 
complexas, onde fazemos projetos mes-
mo à medida para o cliente, recorremos 
por exemplo a outras especialidades 
que vão complementar o nosso trabalho 
como é o caso da serralharia. Fizemos 
recentemente um projeto num centro 
comercial onde queriam tapar uma va-
randa com os nossos painéis e tivemos 
que adapta-los com uma estrutura me-
tálica para que fossem suportados”, ex-
plica João Salgueiro.

No rumo do crescimento
Como o produto chega praticamente 
pronto a ser aplicado do fornecedor, não 
é possível fazer uma escolha das plantas, 
o que pode ser uma restrição para a sua 
escolha ou não. “Muitas vezes os decora-
dores gostavam de dar um toque pessoal 
ao painel. O nosso painel tem 13 varieda-
des de plantas diferentes e cada um tem 
cerca de 90 plantas. Às vezes as pessoas 
querem menos plantas, mas isso não é 
possível. No entanto, face ao que existe 
no mercado, como o nosso produto é tão 
realista, acabamos por ter boa aceita-
ção”, conta o empresário.
O maior projeto alguma vez executado 
pela empresa foi num edifício situado na 

Avenida da Liberdade que precisou de 
cerca de 760 painéis que durou cerca de 
três semanas a ficar pronto. A monta-
gem dos painéis depende precisamente 
da quantidade. “Quantos mais painéis 
montarmos, mais tempo isso nos ocupa, 
mas há situações em que o fazemos em 
apenas uma hora”, explica.
Desde a sua génese, a Wonderwall tem 
vindo a crescer a um bom ritmo. O ano 
de 2017 registou um crescimento de 
cerca de 70% comparativamente ao ano 
anterior. Para os próximos anos, a em-
presa está a preparar uma série de pro-
dutos novos, nomeadamente para a res-
tauração. Trata-se de sebes separado-
ras de espaços, essencialmente para 
esplanadas para que os proprietários 
não tenham que se preocupar com a es-
tética do seu espaço exterior nem com a 
sujidade que uma planta natural pode 
causar. A curto prazo, o objetivo de João 
Salgueiro é consolidar a posição da 
Wonderwall no mercado como uma refe-
rência na área das plantas artificiais e 
para isso pretende continuar a desen-
volver os produtos, adquirir mais varie-
dades, materiais diferentes, como é o 
caso da cortiça, que demonstra uma 
grande potencialidade, principalmente 
para os painéis. 
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► Aos 50 anos de idade, Zahir Remtula 
é um homem realizado no ramo do mo-
biliário. Administrador de uma empresa 
de grande destaque em Lisboa, o em-
presário mantém desde 1989 o seu no-
me no mercado através da InCasa, em-
presa com a loja aberta ao público na 
cidade de Lisboa. A experiência no setor 
começou ainda muito jovem, quando 
trabalhava com o seu pai, como o pró-
prio indica em entrevista ao Empre-
sas+®: “na loja ajudava o meu pai a 
atender clientes e a vender produtos. 
Quando um dia um funcionário faltou ao 
trabalho e o meu pai colocou-me na fun-
ção das entregas. Comecei a fazer en-
tregas de móveis na casa dos clientes e 
mais tarde fui para o armazém. No ar-
mazém aprendi a fazer um pouco de tu-
do e a partir de 1989 comecei a traba-
lhar por conta própria com o meu pró-
prio negócio, que é hoje a InCasa”.

“Não há dois 
clientes iguais”
A proatividade e o empreendedorismo 
sempre definiram a carreira de Zahir 
Remtula, que como empresário tem por 
norma participar nas grandes feiras in-
ternacionais para expor produtos e an-
gariar novas informações sobre o setor 
do mobiliário. Já no presente ano este-
ve presente na feira de Zaragoça. No 
que respeita ao trabalho dentro da In-
Casa, a capacidade de melhor servir o 
cliente e apresentar uma solução por 
medida, é o que diferencia a empresa 
de Zahir Remtula das demais. “Além da 
venda de artigo mobiliário standard, co-
mo o que está exposto em loja, nós 

também somos capazes de fazer um 
serviço de decoração e quando solicita-
dos vamos a casa dos clientes, vemos o 
espaço e pensamos numa solução. A 
nossa equipa trabalha no projeto e 
apresenta-o em 3D ao cliente, com mo-
biliário feito por medida, que permite 
adaptar o móvel ao espaço da habita-
ção”, explica o administrador. A InCasa 
tem parcerias estabelecidas com em-
presas na área dos estofos e também 
mobiliário, além de conseguirem produ-
zir por medida, conseguem dar uma 

resposta “desde o sofá, à mesinha de 
cabeceira ou qualquer outra peca de 
mobiliário”, acrescenta.
Ainda em relação ao serviço prestado 
ao cliente, o primeiro contacto estabe-
lecido entre a InCasa e o cliente aconte-
ce na loja, de maneira a entender o gos-
to do cliente. Nesse primeiro contacto, 
o cliente vê o tipo de produtos da InCa-
sa e conhece os seus catálogos, sendo-
-lhe explicado de que forma ocorre cada 
processo. Zahir Remtula salienta ainda 
que o gosto do cliente é sempre muito 

variável, uma vez que “não há dois 
clientes iguais. Não me lembro de ter 
atendido dois clientes com o mesmo ti-
po de gosto. Existem, por exemplo, 
clientes de fora do país, e que chegam 
à loja dizem que têm uma casa para 
mobilar e decorar e entregam-nos a 
chave de casa e pedem que seja feita 
uma proposta de decoração. É feito o 
projeto 3D e são indicados os custos 
que por norma são muito mais reduzi-
dos do que os praticados em Angola. 
Entre quatro a seis semanas após a 

A InCasa em Lisboa é atualmente um nome a ter em 
consideração, no que diz respeito a tudo o que envolve o 

ramo mobiliário. No mercado desde 1989, a empresa gerida 
por Zahir Remtula tem a capacidade de dar resposta às 
necessidades de decoração de interiores, oferecendo a 

melhor solução para qualquer parte da casa. Com uma 
equipa especializada em decoração e design, a InCasa foi, 

em 2017, uma das empresas de destaque no setor e prevê-se 
que mantenha o mesmo ritmo ao longo de 2018, derivado 

até do impulsionamento turístico na região.

O melhor para sua casa
INCASA

Zahir Remtula
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“NÓS TAMBÉM 
SOMOS CAPAZES DE 
FAZER UM SERVIÇO 
DE DECORAÇÃO E 
QUANDO SOLICITADOS 
VAMOS A CASA DOS 
CLIENTES, VEMOS 
O ESPAÇO E 
PENSAMOS NUMA 
SOLUÇÃO. A NOSSA 
EQUIPA TRABALHA 
NO PROJETO E 
APRESENTA-O EM 
3D AO CLIENTE, COM 
MOBILIÁRIO FEITO  
POR MEDIDA, QUE 
PERMITE ADAPTAR  
O MÓVEL AO ESPAÇO 
DA HABITAÇÃO”



aprovação do projeto 3D entregamos a 
chave com a casa totalmente decorada 
ao cliente. Por outro lado, existem ou-
tros clientes quem vêm comprar à peça 
ou têm necessidades muito mais espe-
cíficas. Todos os projetos variam de 
acordo com a pessoa que está à nossa 
frente, quer a nível de gosto, quer ao ní-
vel de dimensão”.
A rapidez de execução é outra valência 
que caracteriza a InCasa, quer na fase 
de projeto, quer na fase de entrega e 
montagem. Com uma garantia de dois 
anos, Zahir Remtula indica que os mó-
veis são de uma qualidade muito acima 
da média de mercado. “Nestes anos to-
dos nunca tivemos um problema que 
não tivesse sido dada assistência”, re-
mata o proprietário. 
Uma questão de interesse dos clientes 
regra geral é o preço, uma vez que a 
busca do preço mais baixo é uma reali-
dade no mobiliário, situação que não in-
comoda o administrador da InCasa, que 
se recusa entrar em guerras de preços. 
“Na minha casa o cliente mais feliz é 
aquele que de facto considera que pro-
duto final resulta, é aquele que depois 
de uma discussão chega a casa e diz 
que é mesmo isto de que gosta e que 
entende que pagou um preço justo pelo 
serviço. Atualmente não posso vender 
artigos caros por causa da concorrência 
que pratica valores mais reduzidos, no 
entanto não entro nas regateias de pre-
ços. E se forem feitas as contas, acaba-
mos por vender mais barato do que nes-
sas grandes cadeias de venda de mobi-
liário, uma vez que somando a ida do 

cliente a essa loja, ao facto de não po-
der ter um atendimento personalizado, 
o cliente fica a perder”, conclui Zahir 
Remtula. 
Na InCasa são comercializados tecidos 
de gama média e alta, com acabamen-
tos de primeira, inclusivamente nos so-
fás, possibilitando aos clientes escolhe-
rem a densidade da espuma consoante 
o gosto, assumindo um estilo variado. 
Neste momento uma das tendências da 

InCasa é o trabalho com linhas direitas, 
madeiras e lacados. Além do trabalho 
de interiores, também os exteriores e a 
iluminação são segmentos de trabalho, 
uma vez que a decoração não existe 
apenas no interior. “Apesar da oferta va-
riada, quem decide o que quer é sempre 
o cliente, uma vez que é ele que irá viver 
na casa, portanto temos como política 
nunca tentar impor uma opinião”, ga-
rante Zahir Remtula.

Crescer de 
forma sustentada
Com um total de nove colaboradores, in-
cluindo equipa de entregas, comerciais, 
designers, equipa decoradora, projetis-
ta 3D e montagem, a InCasa trabalha 
ainda com a subcontratação de equipas 
de colocação de papel de parede e pin-
tura. O principal raio de atuação de mer-
cado é a Grande Lisboa, desde Alverca 
até Cascais, embora tenham também 
mercado no Algarve e projetos espalha-
dos um pouco por todo o país. Em Ango-
la, a In Casa também tem trabalho reali-
zado, uma vez que segundo o adminis-
trador a dimensão de alguns negócios, 
justificam a ida para fora.
Apelando a um público mais requinta-
do, mesmo em períodos de crise no se-
tor, a In Casa manteve sempre uma si-
tuação equilibrada. Para Zahir Remtula 
“2018 tem tudo para continuar a ser 
um bom ano e para crescermos ainda 
mais. O turismo em Lisboa tem impul-
sionado o desenvolvimento da cidade 
na construção e na arquitetura, alavan-
cando assim também a decoração.  
A compra de casas implica sempre a de-
coração e nesse sentido poderemos su-
perar o ano de 2017”.
Uma das consequências do crescimento 
é a expansão empresarial, tal como vem 
acontecendo na InCasa, embora Zahir 
Remtula considere que o crescimento 
tem de acontecer de forma responsável. 
“Eu quero continuar a expandir a InCasa 
e ser um nome cada vez mais forte no 
mundo mobiliário mas considero que 
não é uma tarefa fácil”, conclui. 
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“APESAR DA OFERTA VARIADA, QUEM DECIDE  
O QUE QUER É SEMPRE O CLIENTE, UMA VEZ  
QUE É ELE QUE IRÁ VIVER NA CASA, PORTANTO 
TEMOS COMO POLÍTICA NUNCA TENTAR IMPOR  
UMA OPINIÃO”



► Proprietária de dois escritórios sedia-
dos em Torres Vedras e em Lisboa, a Alva-
rez Marinho tem o objetivo de satisfazer 
as necessidades dos seus clientes, dispo-
nibilizando um leque diversificado de imó-
veis que garantem a melhor solução para 
cada pessoa, além da experiência de vá-
rios anos neste setor de atividade. Ulisses 
Marinho, Adriano Marinho e Bruno Mari-
nho são os irmãos que dão nome à empre-
sa de família, Alvarez Marinho – Engenha-
ria e Imobiliária. Aproveitaram um nicho 
de mercado e entraram de forma diferen-
ciada nesta área. Seguros que seria a me-
diação imobiliária o seu futuro, os irmãos 
constataram que existiam muitos imóveis 
de banca e fundos de investimento que 
podiam também ser aproveitados e as-
sim, graças à boa relação que detinham 
com estas entidades, fizeram-se mediado-
res imobiliários em 2009. Já em 2012, op-
taram por consolidar as duas vertentes, 
por um lado a mediação de imóveis, o 
principal core business da empresa e por 
outro, a construção, uma prática que se 
mantém até aos dias de hoje, quando os 
projetos assim o exigem.
Os sócios da empresa relembram o seu 
envolvimento neste setor de atividade co-
mo um processo natural. “Em pequenos 
acompanhávamos o nosso pai nas obras 
e tínhamos contacto com os clientes, sen-
do que, com o passar dos anos, estes 

mesmos clientes continuaram a procurar-
-nos para comprar imóveis, foi quase co-
mo uma sequência natural a obtenção de 
uma imobiliária”.
Quando decidiram começar e enveredar 
por esta área, não detinham um espaço fí-

sico e marcaram pela diferença, com a 
criação de uma página online de grande 
qualidade que cativasse pelas imagens. 
“Fomos um pouco inovadores com as foto-
grafias de pormenores técnicos de luz, 
materiais e ângulos. Tivemos até casos de 

pessoas que diziam que só precisavam 
que lhes abríssemos a porta da casa, para 
confirmar que aquilo que estava nas foto-
grafias era real e fechávamos negócio” re-
força Adriano Marinho. Atualmente, o mer-
cado sofreu algumas modificações e para 
fazer frente à crescente procura, abriram 
dois escritórios, um em Lisboa e outro em 
Torres Vedras.

UM MERCADO A EXPLORAR
As plataformas online continuam a ser um 
dos principais meios de publicidade da 
empresa e dessa forma, investem cons-
tantemente na modernização e atualiza-
ção dos equipamentos, através da aquisi-
ção de drones, por exemplo. A Alvarez Ma-

Com uma herança de vida 
ligada ao setor da construção 

civil, a empresa lisboeta 
Alvarez Marinho é atualmente 

uma referência no mercado, 
destacando-se pelo seu 
espólio na construção e 

sobretudo pela sua atividade 
de mediação imobiliária, uma 

aposta que os irmãos 
Marinho assumiram no 

momento em que fundaram a 
Alvarez Marinho.

O futuro 
da mediação imobiliária

ALVAREZ MARINHO – ENGENHARIA E IMOBILIÁRIA

Bruno Marinho, Adriano Marinho, Ulisses Marinho
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“EM PEQUENOS ACOMPANHÁVAMOS O NOSSO  
PAI NAS OBRAS E TÍNHAMOS CONTACTO COM  
OS CLIENTES, SENDO QUE, COM O PASSAR DOS 
ANOS, ESTES MESMOS CLIENTES CONTINUARAM  
A PROCURAR-NOS PARA COMPRAR IMÓVEIS,  
FOI QUASE COMO UMA SEQUÊNCIA NATURAL  
A OBTENÇÃO DE UMA IMOBILIÁRIA”



rinho distingue-se por mostrar com quali-
dade a totalidade do espaço exterior à ca-
sa, bem como a área limítrofe a esta, faci-
litando a procura e compra dos interessa-
dos. A intenção é explorar um mercado 
ainda em desenvolvimento, pois acredi-
tam que o futuro do setor irá passar clara-
mente por essa via. Neste momento, têm 
como objetivo investir em equipamentos 
que sejam capazes de mostrar com mais 
clareza o interior da habitação para assim, 
“o cliente ao visualizar a casa, sinta que 
está a caminhar dentro dela, com a possi-
bilidade de poder voltar atrás, saltar com-
partimentos ou deslumbrar qualquer ân-
gulo”. Este é um conjunto de fatores em 
que os irmãos acreditam que irá provocar 
um aumento da procura, sobretudo por 
parte do cliente estrangeiro.

O ATENDIMENTO 
COMO PRIORIDADE
A atuar essencialmente na zona da Gran-
de Lisboa, Torres Vedras, Lourinhã, Mafra 
e Peniche, Ericeira e Santa Cruz a Alvarez 
Marinho prima pelo acompanhamento ao 
cliente, garantindo que “o atendimento é 

de qualidade, completamente diferente 
do fornecido por outras empresas de me-
diação e é o que nos distingue desde o 
início. Somos conhecidos por filtrar ao 
máximo a informação dada pelo cliente, 
e assim, procurar com exatidão o que ele 
espera.

Como lema, a Alvarez Marinho pretende 
não ser apenas mais uma imobiliária no 
mercado, mas sim uma imobiliária de re-
ferência. Quem procura esta empresa já 
conhece e confia no seu trabalho, sendo 
que uma boa fatia de clientes chega atra-
vés de referências. Presente no mercado 

há nove anos, a Alvarez Marinho prioriza 
também a fixação dos colaboradores, sen-
do que destes, sete são comerciais e dois 
administrativos. Esta manutenção permi-
te-lhes manter a identidade da empresa e 
a boa imagem a ela associada. “Quere-
mos sobretudo fazer negócios em que as 
duas partes saiam a ganhar”, completa 
Bruno Marinho”. 

UM FUTURO VOLTADO 
PARA A TECNOLOGIA
Esta é uma fase de evolução para a Alva-
rez Marinho que se debate com projetos 
essencialmente tecnológicos. “A nossa 
grande ambição é ter uma plataforma ca-
paz de levar o cliente para dentro dos nos-
sos imóveis de forma virtual”. Com este 
objetivo bem traçado, a empresa espera 
conseguir evoluir para este tipo de visitas 
já nos próximos anos.
Para o futuro, a Alvarez Marinho espera 
continuar a desenvolver o modelo de ne-
gócio de mediação de imóveis, além da 
construção de imóveis próprios, a serem 
promovidos posteriormente também pela 
empresa de mediação. 
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► Jorge Manuel dos Santos Gonçalves, 
administrador da JMS detentora da I9Lar, 
marca empresarial que incorpora a arqui-
tectura e construção, desde cedo mante-
ve contato com o ramo de investimento 
imobiliário. Aos 17 anos o empresário já 
fazia investimentos imobiliários, embora 
o próprio admita, em conversa com o Em-
presas+®, que o seu objetivo nunca foi 
seguir este caminho. “Na escola sempre 
estive ligado à área de desenho, no en-
tanto o facto de fazer investimentos des-
de adolescente fez com que seguisse ou-
tro trajeto. Cheguei a fazer um percurso 
na área da contabilidade, mas sentia-me 
fechado em termos de escritório e optei 
então por experimentar outras áreas que 
me levaram até à construção civil. Decidi 
aprender todos os segmentos desta ativi-
dade e investir numa empresa de cons-
trução. Em 2002 surgiu a JMS, empresa 
de construção civil que ao longo dos anos 
foi desenvolvendo o seu trabalho com su-
cesso o que originou o aparecimento de 
uma outra empresa direcionada para os 
investimentos. Mais tarde, foi criada a 
I9lar que veio complementar o trabalho 
da JMS com a vertente da Arquitetura. 
Atualmente, a I9LAR representa a ima-
gem do grupo, Arquitectura/Construção/
Investimentos”. 

Com a I9lar “Viemos preencher uma la-
cuna de mercado, uma vez que nós faze-
mos nascer um projeto, desenvolvemos 
a construção e entregamos a moradia. 
Quando um cliente entra no atelier, já 
lhe foi apresentada uma proposta prévia 
de arquitectura, a custo zero, de acordo 
com as suas pretensões e possibilida-
des financeiras. A I9Lar é um sucesso 
precisamente por isso”, garante. 

Investir para segurar
O sucesso da JMS sempre se prendeu 
com a equipa e com os investimentos 
necessários para manter uma estrutura 
de confiança. Uma das principais razões 
pela qual a JMS não sentiu a crise na 
construção civil, deve-se precisamente 
ao investimento feito na estrutura de tra-
balho e sobre esta situação, Jorge Ma-
nuel dos Santos Gonçalves esclarece 
que “a partir do momento em que apare-

A I9Lar, proveniente do grupo 
empresarial JMS, é uma 

empresa de carácter único na 
Margem Sul do Tejo. Sediada na 

Charneca da Caparica, esta 
empresa é dedicada à 

construção e a todos os outros 
serviços associados, desde a 

arquitetura até ao investimento, 
sendo que a principal 

preocupação da mesma é 
garantir que todos os clientes 

façam o melhor investimento de 
projeto, com todas as garantias 

a nível orçamental e de 
rentabilidade, aliado a toda 

uma execução de projeto e obra 
de excelência.

Investir com segurança
JMS/I9LAR

Jorge Manuel dos Santos Gonçalves

XX

“NA ESCOLA SEMPRE ESTIVE LIGADO AO 
DESENHO, COM SEGUIMENTO EM ARQUITETURA, 
NO ENTANTO O FACTO DE FAZER INVESTIMENTOS 
DESDE ADOLESCENTE FEZ COM QUE SEGUISSE 
OUTRO TRAJETO. CHEGUEI A FAZER  
UM PERCURSO NA ÁREA DA CONTABILIDADE,  
MAS SENTIA-ME FECHADO EM TERMOS  
DE ESCRITÓRIO E QUIS IR PARA A OBRA”
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► Raul Beja, Tânia Silva e José Marum 
são os fundadores do Atelier da Constru-
ção. O que os uniu no início mantem-se, e 
o sonho de criar uma empresa indepen-
dente, estabilizada e conhecida no mer-
cado, esta cada vez mais próximo de ser 
atingido. Em 2015, entenderam que 
aliando o know-how de cada um, assim 
como a carteira de clientes e as suas eco-
nomias, conseguiriam avançar no proje-
to, e criar o Atelier da Construção. Atual-
mente, afirmam-se no mercado ao nível 
dos revestimentos e pavimentos, na co-
mercialização de banheiras, duches, ja-
cuzzis, sanitários e móveis e acessórios 
de casa de banho. 
Com o intuito claro de se destacarem pe-
la proximidade ao cliente, este atelier pri-

ma pela relação cordial que mantêm com 
os mesmos. Sendo o serviço de atendi-
mento personalizado e moldado a cada 
cliente, a sócia do projeto, Tânia Silva, es-
clarece que “os trabalhadores do Atelier 
da Construção, estão disponíveis para 
estar duas ou cinco horas com um clien-
te, o essencial é conseguir esclarecer to-
das as dúvidas e apresentar as nossas 
soluções”.
O auxílio e acompanhamento que forne-
cem ao longo de todo o processo incen-
tivam o cliente a colaborar com a equi-
pa. Pretendendo destacar-se pela quali-
dade, o Atelier da Construção encontra-
-se a traçar um caminho diferenciador, 
apostando na vitalidade e resistência 
dos produtos. 

Volume de Negócios 
Com a procura a aumentar, o atelier opta 
por agilizar a importação de materiais, de 
países como Itália e Espanha, contudo 
não descuram os produtos nacionais. 
“Temos um parceiro comercial espanhol 
(Keraben Grupo - Cerâmicos) que nos for-
nece material com a maior celeridade, só 
assim é que nos é possível dar resposta à 

crescente procura e mantermos o selo de 
garantia quanto à total satisfação dos 
clientes”, completa Tânia Silva. 
O Atelier da Construção tem a sua expor-
tação de produtos voltada para a Europa, 
desta forma, vê no estrangeiro uma per-
centagem de 80% de clientes de outras 
nacionalidades. “Os nossos principais 
clientes são ingleses, chegam fascinados 
com o nosso país e querem construir ca-
sas com materiais de qualidade”, com-
pleta Raul Beja. “A sazonalidade no Algar-
ve também está a diminuir, cada vez se 
faz notar menos os meses de verão em 
detrimento das outras épocas do ano, is-
to ajuda-nos na comercialização e au-
mento das vendas”, remata. 
A concorrência que mantêm com os res-
tantes ateliers é bastante saudável, as-
sumindo que alguns deles são parceiros 

comercias e há até um intercâmbio de 
produtos, gerando a compra e venda dos 
mesmos. 

Perspetivas para o futuro 
O Atelier da Construção, perspetiva o fu-
turo sobre um ponto de vista estável e 
com crescimento crescente. “Neste per-
curso empresarial de dois anos, pode-
mos fazer um balanço extremamente po-
sitivo. As nossas expectativas iniciais fo-
ram cumpridas e conseguimos até ultra-
passá-las em certa parte”, conclui Raul 
Beja. Com vista a dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido até então, os três 
sócios estão cientes dos desafios que se 
avizinham e assumem o compromisso de 
manterem-se firmes, garantindo a mes-
ma qualidade de atendimento que já ha-
bituaram todos os seus clientes. 

O Atelier da Construção nasceu em 2015, mais concretamente 
em Almancil, no concelho de Loulé. Especializados na 

comercialização de materiais de construção, nomeadamente 
pavimentos e revestimentos, esta empresa procura afirmar-se 
no mercado, investindo sobretudo na qualidade dos produtos 

e serviços. A sua filosofia é simples e objetiva: a plena 
satisfação dos clientes é a principal meta a atingir. 

Qualidade e Bom Atendimento 
num atelier de Excelência

ATELIER DA CONSTRUÇÃO
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Tânia Silva



► Em Portugal desde 2007, depois de 
vários anos de criatividade na Alema-
nha, Anabela Macieira abriu em 2012 o 
seu atelier de arquitetura em Almancil, 
implementando assim a este mercado a 
sua visão de arquitetura com alma. “O 
nosso trabalho é feito do umbigo, com 
rigor e extrema atenção aos pormeno-
res. Os nossos projetos não saem da ga-
veta, criamos peças únicas”, reflete. Em 
entrevista ao Empresas+®, a arquiteta 
conta que a Core Architects teve um 
crescimento muito acelerado desde a 
sua fundação. Inicialmente situado na 
Quinta do Lago viu-se obrigado a transi-
tar de instalações pouco tempo depois 
porque o espaço “já não era suficiente 
para acolher tantos projetos e os novos 
colaboradores que entretanto tivemos 
necessidade de contratar”. Atualmente 
a equipa da Core Architects é composta 
por oito pessoas, entre elas arquitetos, 
um responsável pelo marketing e um 
colaborador administrativo. “Somos 
compostos por uma equipa com carac-
terísticas variadas, mas com os mes-
mos valores, procuramos sempre men-
tes que pensam fora da caixa. A diversi-
dade de cada um é muito importante, 
somos uma equipa que trabalha com 
muita intuição e criatividade, mas tam-

bém com muita disciplina”, acrescenta 
Anabela Macieira.
A Core Architects dedica-se inteiramente 
ao desenvolvimento de projetos de arqui-
tetura, atuando com grande foco na re-
gião do Algarve. Um dos grandes projetos 
do atelier foi concebido para a Índia e 
consistiu na criação de um bloco de 
apartamentos composto por 182 habita-
ções. Em 2014 a arquiteta Anabela de-
senvolveu a “Casa Caveta”, um projeto 
que foi premiado com o “WIDER Innova-
tion Price”, um prémio da comunidade 
Europeia para projetos sustentáveis e 
inovadores. Apesar do sucesso no es-
trangeiro Anabela Macieira revela que 
“trabalhar em projetos em território na-
cional é mais satisfatório, porque adoro 
os pormenores de Portugal. A cultura ins-
pira-me e fico fascinada pela diversidade 
do nosso país. Esse fascínio transmite-se 
e é notório na nossa arquitetura. O nosso 
foco está muito voltado para o mercado 
nacional, até porque ele aqui cresce visi-
velmente de ano para ano. Em 2007, 
quando a crise se começou a fazer sentir 
em Portugal, justificava-se ter o atelier 
em Berlim, mas desde 2012 que temos 
tido muita procura, e escolhemos os nos-
sos projetos com muita prudência. Antes 
de me comprometer com o cliente, gosto 

de ir ao local interagir com o ambiente, 
sentir a vibração do mesmo, de forma, a 
ser possível observar a pureza existente 
em cada projeto. 

Arquitetura personalizada
Muitos ateliers de arquitetura seguem 
uma tendência artística própria, definida 
pelo gosto do cliente e do próprio arquite-
to. No caso da Core Architects, a arquitetu-
ra não é definida por um tipo ou por um 
género. Anabela Macieira assume um esti-
lo que para além de ter por base o perfil do 

cliente, rege-se por um conjunto de fato-
res, tais como, o estudo do local, a análise 
bioclimática, as influências baseadas no 
Feng Shui, matéria-prima sustentável, e 
ecologia. “Somos um atelier personaliza-
do. Estes parâmetros refletem-se no traba-
lho final e vão fazer com que cada projeto 
seja único e original. Cada cliente, indivi-
dualmente, desenvolve-se de forma dife-
rente e gosta de se sentir num ambiente 
próprio, com personagem (carácter e indi-
vidualidade). Daí desenvolvermos uma ar-
quitetura com um traço muito personaliza-

Após uma carreira prestigiada em Berlim, Alemanha, Anabela 
Macieira está a dar um twist à arquitetura do Algarve, com o seu 

estilo tradicional-contemporâneo, que como ela explica é a 
conjugação do desenho minimalista, materiais ecológicos e 

uma alma tradicional. Pretende dar uma nova vida à memória 
dos materiais, sem nunca comprometer a sua função ideal.  

O atelier Core Architects, situado em Almancil, é o centro de ação 
que Anabela escolheu para exercer a sua atividade profissional, 

que se traduz também no seu projeto de vida. Com obras 
executadas em Portugal e no estrangeiro, a Core Architects 

dedica-se ao desenvolvimento de projetos de arquitetura que 
primam pela personalização e se diferenciam tendo por base a 

aplicação de elementos que considera fundamentais para o 
conforto e bem-estar do cliente como o Feng Shui,  

bio-arquitetura e materiais sustentáveis.

Arquitetura em sintonia 
com o ambiente

CORE ARCHITECTS

Anabela Macieira
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do. O nosso cliente é sempre sujeito a um 
estudo aprofundado que eu própria faço 
implementando todos os princípios que 
estudei nos últimos 20 anos e não consi-
go e desligar-me deles porque, constatei 
que através da sua aplicação o resultado 
de espaços com privilégio e conforto, qua-
lidade e aconchego são atingidos da me-
lhor forma Mais do que uma filosofia, é 
uma ciência. O mesmo acontece com o 
cliente investidor que nos procura por 
exemplo, para a execução de um projeto 
de um hotel. Desta forma temos de nos 
preocupar com o bem-estar geral, e naqui-
lo que é melhor para uma maioria e isso 
obriga-nos a um estudo bem mais abran-
gente.”, explica Anabela Macieira.
A questão ambiental assume também 
uma grande importância por questões de 
princípios do atelier. A Core Architects 
procura executar projetos de arquitetura 
sustentáveis, privilegiando a utilização 
de materiais ecológicos, que tornam os 
projetos favoráveis ao nível da sustenta-
bilidade e do bioclima. “Utilizamos muito 
a madeira, é um dos nossos materiais fa-
voritos, precisamente pela nossa preocu-
pação ambiental. Privilegiamos as cober-
turas ajardinadas, revestimentos tradi-
cionais de taipa e acabamentos luxuosos 
de tadelakt. Os cálculos e a implementa-
ção dos métodos de energias renováveis 
são de importância semelhante à da es-
colha dos materiais ecológicos”.

Conceito Passive House
O termo Passive House refere-se a um mo-
delo construtivo que é eficiente do ponto 
de vista energético. Esta fórmula constru-
tiva garante um ambiente interior mais 
confortável, seja durante o inverno ou du-
rante o verão, com uma temperatura com-

preendida entre os 16 e os 24 graus cel-
sius, sem recurso a qualquer tipo de siste-
ma térmico ou de aquecimento. Através 
da utilização do conceito Passive House, 
os métodos de construção aplicados pelo 
atelier, possibilitam a execução de proje-
tos NZEB, Near-Zero Energy Buildings, que 
garantem que a habitação consome o mí-
nimo de energia não natural. 
“O nosso estudo bioclimático do terreno 
permite perceber onde é que a casa se 
deve posicionar, quais as dimensões dos 
vãos e a respetiva orientação da casa. Te-
mos também de perceber o sentido dos 
ventos, o tipo de vegetação presente por-

que são elementos que vão influenciar o 
comportamento energético da casa. Para 
fazer essa análise precisamos de recor-
rer a um levantamento topográfico do ter-
reno e ao Feng Shui, permitindo assim 
estar de acordo com o conceito da Passi-
ve House”, reforça Anabela Macieira.

Arquitetura de interiores 
e Boutique Hotels
O atelier executa o projeto de arquitetura 
em parceria com os engenheiros das es-
pecialidades e para Anabela Macieira, é 
fundamental estar presente em todas as 
fases da obra e fazer a sua coordenação. 

“Vamos à obra pelo menos uma vez por 
semana, ver como foram aplicados os 
materiais e se o construtor está a cumprir 
com o que foi delineado. Esse trabalho 
compete ao fiscal de obra, mas nós faze-
mos questão de estar presentes. Quando 
ela está concluída temos a opção de de-
senvolver e desenhar os interiores. Proje-
tos de grande dimensão o conceito é de-
senvolvido em conjunto com outros gabi-
netes de design de interiores, mas para 
projetos residenciais e de menor escala, 
gostamos de desenhar peças com ex-
pressão que acentuam a nossa lingua-
gem arquitetónica e o charme pretendido 
para o espaço”, releva a arquiteta.
Desde 2012 que a Core Architects tem 
conseguido um crescimento de cerca de 
30% a cada ano e 2017 foi garantidamen-
te o melhor da história do atelier. Com 
mais de 20 projetos atualmente em cartei-
ra, prevê-se que o ano de 2018 seja ainda 
mais positivo. Questionada sobre o futuro, 
Anabela Macieira destaca a concretização 
de um projeto em perspetiva na área dos 
Boutique Hotels. “Tenho como objetivo de-
senvolver projetos para hotéis com uma 
específica individualidade, criando cená-
rios quase de família. Espaços grandiosos 
de encanto e intemporalidade destinados 
a um certo público, que no fundo é um 
cliente mais consciente, que pratica um 
estilo de vida saudável e tem uma grande 
preocupação pela questão ambiental do 
planeta. Este é o meu estilo de vida. Gosto 
de apostar mais nesta área e passar esta 
minha preocupação ambiental ao maior 
número de pessoas possível. Felizmente 
quando os clientes ‘batem’ à nossa porta 
já estão familiarizados com o meu traba-
lho de serenidade e com as minhas ideo-
logias ”, finaliza a arquiteta. 
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► Constituída em novembro de 2002, a 
Lagopórtico surgiu pela mão de dois só-
cios e amigos, Sérgio Duarte e António Nu-
nes, que desde cedo se dedicam à ativida-
de da construção civil. Com percursos dis-
tintos, ambos tiveram experiências ante-
riores neste setor e juntos decidiram apro-
veitar a oportunidade do mercado algarvio 
e formar aquela que é hoje uma empresa 
de sucesso e em expansão. Sérgio Duarte 
abandonou os estudos para começar a 
trabalhar como ajudante de carpinteiro, 
contudo rapidamente percebeu que esse 
não era o caminho que pretendia seguir e 
enquanto trabalhava durante o dia, à noite 
prosseguia os seus estudos. Este período 
estendeu-se durante dez anos, a um ritmo 
que o próprio admite que foi complicado 
de gerir, mas que certamente o fez crescer 
a pulso e ganhar um vasto conhecimento 
e experiência na área da construção. To-
davia, a iniciativa de fundar uma empresa 
do setor da construção civil partiu de Antó-
nio Nunes. Natural da Covilhã, era ainda 
muito jovem quando se mudou para o Al-
garve juntamente com um tio e com ele 
começou o seu percurso profissional na 
construção. Durante este período, foi acu-
mulando vários conhecimentos que o mo-
tivaram há cerca de 15 anos a desafiar 

Sérgio Duarte a começar uma nova expe-
riência, fundando assim a Lagopórtico.
Desde a sua constituição, a Lagopórtico 
teve um percurso ascendente. Contudo, 
ambos os sócios não esquecem os anos 
difíceis que tiveram de ultrapassar aquan-
do o surgimento da crise no país. “Entre 
2009 e 2012 tivemos um período difícil 
mas felizmente soubemos contornar a si-
tuação. Com mais ou menos dificuldades, 
soubemos adaptar-nos às circunstân-
cias”, nota Sérgio Duarte.

“O nosso principal problema 
é a falta de mão de obra”
A constante evolução do mercado imobi-
liário tem feito com que a Lagopórtico 
não tenha mãos a medir, sendo os inves-
tidores estrangeiros os principais clientes 
da empresa na atualidade. Destaca-se 
sobretudo o mercado inglês, norueguês, 
francês e irlandês que procura investir 
em obras de grande envergadura, atra-
vés da indústria hoteleira, moradias e 
empreendimentos turísticos. Ainda as-

sim, o mercado nacional começa a ex-
pressar-se cada vez mais. Sérgio Duarte 
reconhece que “a economia está a me-
lhorar e as pessoas começam a ter uma 
disponibilidade um pouco diferente, com 
algum cuidado, mas nota-se que as pes-
soas querem investir sobretudo a nível da 
habitação própria”.
A Lagopórtico conta atualmente com 
uma equipa de 25 colaboradores, um nú-
mero que os empresários não conside-
ram suficiente face à crescente procura 

No concelho de Lagos, 
encontramos a Lagopórtico, 

uma empresa com uma vasta 
experiência no setor da 

construção civil, que prima pela 
qualidade e pelo rigor. Estas 

características acompanham-na 
em todos os processos de uma 

obra e garantem uma maior 
proximidade junto do cliente. 

Presente no mercado há cerca 
de 15 anos, a Lagopórtico é 

atualmente uma referência no 
Algarve no que se refere a este 

setor de atividade.

QUALIDADE E RIGOR 
NUMA EMPRESA DE PROXIMIDADE

LAGOPÓRTICO

António Nunes e  Sérgio Duarte
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que têm recebido. Esta é, aliás, uma das 
suas principais dificuldades. “O nosso 
principal problema é a falta de mão de 
obra com que nos estamos a debater to-
dos os dias, estamos numa constante 
procura de mão de obra especializada”, 
nota Sérgio Duarte acrescentando que a 
solução pode passar por um maior inves-
timento no ensino e numa maior aposta 
no ensino profissional, uma vez que os 
cursos profissionais permitem aos jovens 
ter duas opções no futuro: por um lado 
podem continuar a estudar e progredir 
para a faculdade, por outro lado, se não 
for essa a sua intenção, podem ingressar 
no mercado trabalho já com conhecimen-
tos teórico e práticos sobre determinada 
área. Os empresários afirmam que é pre-
ciso desmitificar cada vez mais a ideia 
negativa da sociedade perante o ramo da 
construção civil, porque “a construção ci-
vil já não é o que era há vinte ou trinta 
anos atrás. O trabalhador já não tem ne-
cessidade de despender de tanto esforço 
físico. Perspetiva-se que daqui a uns 
anos um bom pedreiro possa ganhar tan-
to como um bom advogado, por exemplo, 

porque haverá tanta dificuldade em en-
contrar técnicos especializados que es-
tes vão ter de ser pagos a preço de ouro”.

Garantias de qualidade 
e proximidade
O que os move no dia a dia é a garantia 
de que um produto final possa corres-
ponder às necessidades dos clientes. A 
trabalhar essencialmente no concelho 

de Lagos, a Lagopórtico afirma-se pela 
qualidade e proximidade, optando por 
ter entre mãos apenas as obras que sa-
bem que vão conseguir assegurar o seu 
selo de garantia e qualidade. “A quanti-
dade nem sempre anda a par com a 
qualidade, porque se queremos qualida-
de temos de andar sempre em cima do 
acontecimento”, explica António Nunes. 
Ambos acreditam que esta é a receita 

para continuarem a crescer sustentada-
mente.
Quem opta por trabalhar com a Lagopór-
tico tem garantias de que os procedimen-
tos burocráticos serão simplificados, o 
acompanhamento será personalizado e 
permanente e a construção é realizada 
com os equipamentos adequados, com 
respeito pelas normas de segurança e 
com recurso às soluções mais ajustadas 
a cada caso.
Entre as obras mais sonantes em que já 
estiveram envolvidos, relembram a cons-
trução de algumas moradias unifamilia-
res de qualidade superior, assim como, 
de um restaurante, que é atualmente um 
ponto de referência em Lagos. Esta in-
fraestrutura em particular requereu uma 
atenção redobrada, uma vez que se en-
contra localizada numa área protegida e 
muito sensível, no topo de uma arriba.
Sempre com preocupação nos investi-
mentos que vão sendo efetuados, a La-
góportico fechou o ano de 2017 com 
um crescimento cerca de 30%, e esti-
ma-se que o ano de 2018 seja ainda 
mais positivo. 
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“A QUANTIDADE NEM SEMPRE ANDA A PAR  
COM A QUALIDADE, PORQUE SE QUEREMOS 
QUALIDADE TEMOS DE ANDAR SEMPRE EM CIMA  
DO ACONTECIMENTO”



► Herlander Silva e Filipe Trovão são os 
dois sócios fundadores da Diversteel, uma 
empresa especializada na área da cons-
trução de estruturas metálicas de edifí-
cios para as mais variadas finalidades. O 
percurso de ambos é bastante semelhan-
te, chegando mesmo a cruzar-se num ou-
tro contexto profissional antes de funda-
rem a Diversteel. Terminaram o ensino es-
colar ainda jovens para se dedicarem ao 
trabalho e ao longo dos anos foram apren-
dendo de uma forma generalizada a arte 
das construções metálicas, desenvolven-
do um gosto particular pela área. A traba-
lhar no mesmo setor, embora em empre-
sas diferentes, os sócios decidiram reunir 
forças e entrar nesta aventura conjunta.
Quando começaram, há precisamente 
14 anos, consideravam ter as condições 

ideais para criarem uma empresa de su-
cesso. “Não havia nada semelhante na 
região do Algarve e um cliente que ligas-
se para a zona centro a pedir apoio não 
obtinha resposta ou teria que ficar no mí-
nimo duas semanas à espera”, conta Fili-
pe Trovão. Neste seguimento, aliaram a 
carência da região à vontade própria de 
vencer e fundaram a Diversteel.
Localizados numa das vias mais movi-
mentadas do concelho de Albufeira, a 
empresa tem como principal área de 
atuação a região do Baixo Alentejo e o Al-
garve, não colocando, ainda assim, de 
parte a possibilidade de trabalhar para 
qualquer zona do país ou estrangeiro, 
desde que daí resultem bons negócios.
“O cliente que chega até nós, já nos co-
nhece, conhece o nosso trabalho porque 

lhe transmitimos confiança”, explicam.  
Esta confiança é transmitida não só por 
ambos os sócios, que conhecem este mer-
cado melhor do que ninguém, mas tam-
bém por uma equipa de profissionais qua-
lificados que auxilia o cliente em todas as 
fases do investimento, desde o desenho 
do projeto até ao conceito chave na mão. 

Para isso, estabelece também parcerias 
com várias empresas do setor, de modo a 
poder dar resposta a qualquer projeto com 
a máxima credibilidade e profissionalis-
mo. “É essencial respeitar os prazos e 
tempos de entrega acordados para que 
nada falhe porque um cliente satisfeito 
volta e vai atrair novos clientes”.

ESPECIALISTAS EM ESTRUTURAS
METÁLICAS PESADAS
A Diversteel aposta na qualidade, compe-
tência e inovação, sendo as estruturas 
metálicas a sua matéria-prima de elei-
ção. “Temos a nossa estrutura voltada 
para a construção industrial e comercial, 
e assim queremos continuar”, nota Her-
lander Silva. A utilização de materiais de 
grande fiabilidade é outro ponto caracte-
rístico desta empresa, uma vez que con-
sideram essencial garantir estruturas re-
sistentes e seguras. Entre mãos, estão a 
desenvolver projetos para clientes parti-
culares e para clientes profissionais.
A trabalhar internamente com uma equi-
pa de 12 colaboradores, os empresários 
consideram ainda assim que este núme-
ro não é totalmente suficiente para dar 

Desde 2004 que o Algarve passou a contar com uma aposta 
distinta no mercado das construções metálicas. A Diversteel 

assume-se como uma empresa pioneira na região e disponibiliza 
serviços de construção de estruturas, coberturas e revestimentos 

metálicos sobretudo para o setor empresarial. Sob a gestão de 
Herlander Silva e Filipe Trovão, a empresa acompanha um projeto 

desde o início, conciliando as necessidades dos seus clientes, com 
a técnica e conhecimento da sua equipa de profissionais.

EXPERIÊNCIA E PROFISSIONALISMO 
PARA A CONSTRUÇÃO METÁLICA

DIVERSTEEL

Filipe Trovão  e Herlander Silva
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resposta à quantidade de pedidos que 
têm e por isso recorrem a equipas e em-
presas subcontratadas que trabalham 
para eles todo o ano. “Aqui no Algarve há 
carência mão de obra para este setor de 
atividade, as pessoas preferem trabalhar 
na área hoteleira mesmo este sendo um 
trabalho sazonal”, nota Filipe Trovão.
Uma das grandes apostas da Diversteel 
tem sido na formação dos seus profis-
sionais e no investimento em equipa-
mento, de modo a garantir meios de tra-
balho e a intervenção com rapidez e 
profissionalismo, na execução de obras 
mesmo de maior dimensão ou com 
maior complexidade.

UMA EMPRESA QUE GARANTE 
A QUALIDADE DOS SEUS SERVIÇOS
“O Algarve, assim como todo o país, atra-
vessou um período de crise, e a nossa 
empresa em concreto sentiu isso. Contu-
do, acabámos por criar uma relação 
maior com os clientes durante esta fase”, 
garante Herlander Silva acrescentando 
que “foi a relação de confiança que criá-
mos com os nossos clientes que garantiu 

a continuidade da empresa sem ter de re-
correr a mercados externos”. Assim a sa-
tisfação dos seus clientes é uma priorida-
de para a Diversteel, procurando cumprir 
com todos os prazos e garantir um traba-
lho de excelência. A empresa continua a 
ser a única a explorar este setor de ativi-

dade na região algarvia. “Somos a única 
empresa aqui no Algarve, embora haja 
sempre concorrência pois existem em-
presas de outras zonas do país a prestar 
cá o mesmo serviço”. Assumindo os 
clientes como primeiro elemento a ter em 
conta, os sócios garantem que o facto de 

estarem perto lhes confere outra credibi-
lidade pois “é mais fácil o cliente esclare-
cer qualquer dúvida que surja connosco 
que estamos sediados no Algarve”.
Depois de fazerem um balanço do ano de 
2017, consideram que este foi um ano 
forte para o desenvolvimento da empresa 
e consagraram-se PME Líder, um estatu-
to que permitiu o aumento da procura e 
do volume de negócios. “Este sucesso da 
empresa deve-se ao esforço e empenho 
de toda uma equipa de profissionais qua-
lificados que vão desde o departamento 
de engenharia civil, passando pela sec-
ção de preparação e desenho e finalizan-
do com as equipas especializadas em 
montagens das estruturas. Alguns destes 
colaboradores estão connosco desde o 
início da empresa” refere Filipe Trovão.
Confiantes para 2018, afirmam que este 
ano está a começar bem. “Estamos en-
volvidos em alguns projetos e por isso 
tem tudo para ser um bom ano. A recente 
atribuição pelo IAPMEI do estatuto de 
PME Excelencia vem dar-nos uma motiva-
ção extra para continuarmos neste cami-
nho de sucesso”. 
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► Filipe Valente assumiu a StatusEsboço 
com o objetivo de preencher uma lacuna 
de mercado no Algarve, um vez que na re-
gião existia uma escassez de empresas 
de construção, manutenção e mediação 
imobiliária que conseguissem englobar 
um conjunto de serviços e, ao mesmo 
tempo evitassem que um cliente tivesse 
de se deslocar a várias empresas para 
conseguir executar um projeto. Nesse 
âmbito, os planos sempre foram os de 
criar uma organização que planificasse 
e executasse um projeto desde a fase 

inicial, até à entrega da chave. FIXit.pt 
foi o primeiro nome a surgir associado à 
StatusEsboço, há seis anos. Em entre-
vista ao Empresas+® Filipe Valente ex-
plica que “a FIXit.pt surgiu com um cor-
po técnico que conseguia dar resposta 
nos mais diversos segmentos, nomea-
damente a parte da construção, com 
técnicos qualificados, como técnico ele-
tricista, canalizador, técnico de climati-
zação e serviços gerais entre outros que 
garantiam ao cliente ter todos os servi-
ços numa só empresa”.

FIXit.pt, imoFIXit.pt e Querido
Importa salientar que a FIXit.pt surgiu 
orientada para o cliente profissional, que 
veio garantir logo à partida um elevado 
volume de trabalho e uma boa visibilida-
de de mercado numa altura bastante difí-
cil no segmento da construção, obras e 
serviços, sendo que ao fim de algum tem-
po, denotava-se alguma procura por par-
te dos clientes particulares. Foi no senti-
do de dar resposta a esse leque de clien-
tes que surgiu a FIXit.pt Obras, onde co-
meçaram a ser efetuados orçamentos 
para o cliente final. A FIXit.pt Obras aca-
bou por ser reorganizada quando foi cele-
brado um contrato com o Querido Mudei 
a Casa Obras, através de uma parceria 
com a Melom, como explica Filipe Valen-
te: “Com o crescimento do nosso volume 
de trabalho, fomos obrigados a aumentar 
a equipa, mas sempre com receio que 
um dia a situação se invertesse e come-
çássemos a ter menos trabalho, para tan-
tos colaboradores. Aí comecei a perceber 
que os franchisings eram uma grande 
oportunidade de negócio e quando apa-

receu a Melom e o Querido Mudei a Casa 
Obras, reunimos. Verificámos que ambas 
as partes tinham como princípio executar 
um serviço de excelência e a vontade de 
fazer a diferença no mercado, justifican-
do-se assim a celebração deste contrato. 
Desta forma ficámos com o FIXit.pt dedi-
cada ao cliente profissional e o Querido 
dedicado ao particular, o que nos levou a 
um boom em termos de serviço”.
Com estes dois segmentos, a StatusEs-
boço continuou a crescer gradualmente e 
a imoFIXit.pt surgiu no mercado para fi-
nalmente garantir que todos os serviços 
estavam completos, uma vez que segun-
do Filipe Valente “imoFIXit.pt nasce no 
mercado, não como uma imobiliária, mas 
como uma empresa de serviços integra-
dos, como a mediação imobiliária, o pro-

jeto de arquitetura, as certificações, as 
reparações, as instalações, a decoração 
e design, presencial e a 3D, incluindo as 
burocracias e licenciamentos”. Atual-
mente, a StatusEsboço conta com 24 
funcionários, alguns deles das especiali-
dades de engenharia, arquitetura, design 
e decoração de interiores. 

Construção de raiz 
e reabilitação
Dentro do setor da construção, a reabilita-
ção aparece muito em voga em Portugal, 
sobretudo nas grandes cidades. Até 2017, 
a reabilitação foi o grande foco da empresa 
e em 2018 prevê-se que surjam projetos 
de reabilitação com valores e ambições 
mais elevadas do que até ao momento. 
Por sua vez, a construção nova era evitável 

A atuar no Algarve, a StatusEsboço é um grupo empresarial 
que engloba várias marcas a trabalhar no setor da 

construção e mediação imobiliária. Filipe Valente é o 
diretor desta empresa que em 2018 assume o objetivo de 

alcançar o estatuto de PME Líder. Para conseguir esse 
nível de negócio e faturação, a qualidade, um serviço de 

excelência e um produto chave na mão são a solução.

Serviço integrado 
na base do sucesso

STATUSESBOÇO
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para a StatusEsboço, estando a empresa 
dedicada à reabilitação, no entanto a cres-
cente procura deste segmento dentro da 
organização, permitiu que a empresa lan-
çasse um serviço de chave na mão para 
essa área. Até então este tipo de trabalho 
era evitável e o foco da StatusEsboço era a 
reabilitação, com este novo serviço, os pe-
didos de orçamento e as adjudicações 
permitem alavancar o ritmo de negócio da 
StatusEsboço. Sobre a percentagem de 
trabalhos desenvolvidos para clientes par-
ticulares e profissionais, Filipe Valente es-
clarece que “o cliente particular garante 
60% do nosso trabalho. Os outros 40% 
são do setor profissional, divididos entre a 
vertente de serviços, manutenção, reabili-
tação e obras”.
Na construção, a StatusEsboço trabalha 
não só com as técnicas tradicionais, mas 
também com o capoto e o Light Steel Fra-
ming, embora o empresário garanta que “a 
tendência dos clientes é optar pelo estilo 
mais tradicional. Os nossos parceiros arqui-
tetos incluem o aço leve e depois pedem-
-nos a opinião. A maior dificuldade prende-
-se ainda com os licenciamentos e os clien-

tes normalmente voltam a optar pela cons-
trução tradicional. Ainda assim tenho vindo 
a notar que o capoto está a crescer cada 
vez mais. Diziam que o capoto era mais in-
dicado para o frio e por isso muito utilizado 
no norte, no entanto agora vê-se também a 
sul como uma solução térmica eficaz.  
É uma aposta de futuro”. Filipe Valente fala 
ainda da preocupação ecológica e ambien-

tal que as construtoras inserem nos seus 
projetos, reforçando que “no Algarve temos 
cerca de 300 dias de sol e devemos tirar 
proveito dessa mais-valia. As energias lim-
pas estão a evoluir cada vez mais e faz todo 
o sentido que pensemos também de forma 
mais ecológica. Considero inclusivamente 
que deviam ser facultados mais apoios e 
obrigatoriedades nesse sentido”.

Volume de negócio
2017 foi um ano francamente positivo 
para a StatusEsboço, com uma fatura-
ção a rondar os 700 mil euros, sem qual-
quer financiamento ou recurso à banca. 
Ao mesmo tempo que aumentam o seu 
volume de vendas, também o investi-
mento é cada vez maior. Com objetivo 
de chegar a PME Líder em 2018, com 
um milhão de euros de faturação, a em-
presa dirigida por Filipe Valente investiu 
num reforço da frota comercial, com a 
angariação de novas viaturas. Igualmen-
te importante foi a criação de uma nova 
função nos quadros da empresa, o ges-
tor de projeto. Este gestor faz a ligação 
entre o cliente e a empresa acompa-
nhando e aconselhando o cliente de 
uma forma profissional e personalizada. 
“Com esta meta que traçámos, estão 
medidos os esforços para conseguir o 
nosso objetivo e já temos as bases pre-
paradas nesse sentido. Curiosamente 
em janeiro de 2018 já tínhamos um dé-
cimo do objetivo anual cumprido, com a 
perspetiva que será o melhor ano da his-
tória da empresa”, termina. 

XI



► As histórias da Lima & Rocha e da CJ 
Decor, apesar de estarem interligadas, 
separam-se no tempo e no espaço, assu-
mindo cada uma delas um segmento di-
ferente: uma no ramo da construção, e 
outra na vertente da decoração de inte-
riores. A empresa mãe, fundada em 1987 
por José Lima, dedicou-se inicialmente à 
construção de moradias para terceiros, 
evoluindo no seu conceito e na oferta de 
serviços ao longo do seu crescimento. As-
sociado ao crescimento e face à evolução 
do mercado do Algarve, em 2000, surgiu 
a CJ Decor com o intuito de complemen-
tar os serviços da Lima & Rocha, focan-
do-se num nicho de mercado especializa-
do, o design de interiores. A CJ Decor é 
então criada para complementar as ativi-

dades do grupo, consolidando a sua mar-
ca na região do Algarve, possibilitando a 
apresentação de soluções aos clientes 
nos vários segmentos.

Lima & Rocha
A construtora Lima & Rocha trabalha no 
segmento da construção, com um grande 
foco no cliente estrangeiro que correspon-
de à maioria do histórico de clientes da 
empresa. Inicialmente, o posicionamento 
da construtora era outro e à medida que 
se foi cimentando no mercado, foi con-
quistando, cada vez mais, clientes exigen-
tes contribuindo para a evolução constan-
te da empresa de forma a corresponder 
aos seus pedidos. “Trabalhamos para 
clientes exigentes e de uma classe acima 
da média que reconhecem a nossa quali-
dade não pondo em equação a escolha 
de outro parceiro. Isso obriga a um outro 
nível de dedicação e exigência para com a 
nossa equipa”, explica José Lima.
Com um crescimento regular durante to-
dos estes anos, atualmente a Lima & Ro-
cha é um conhecido nome no setor da 
construção civil um pouco por toda a re-
gião do barlavento Algarvio, mas é sobre-
tudo em Lagos que a sua presença mais 
se faz notar. É reconhecida essencialmen-
te pela competência e pelo serviço espe-
cializado, que utiliza as melhores soluções 
técnicas do mercado da construção civil.  
A procura pela inovação é uma constante 
e é um valor que a demarca das demais, 
com uma especial aposta na aplicação de 
novas técnicas inovadoras do mercado. 
José Lima garante ainda que “neste cam-

po, existem técnicas que vemos a serem 
utilizadas hoje, que nós já executamos 
desde há 20 anos para cá. Sempre traba-
lhamos para sermos diferentes. Desde o 
ano de 2000 que participamos em feiras 
e demonstrámos o interesse em formação 
específica para o setor”.
A qualidade e a confiança são as premis-
sas máximas da empresa e sobre esta 
questão, André Lima explica que “a 
grande função da Lima & Rocha é apoiar 
e dinamizar de forma constante e sus-
tentável a região do Algarve, sobretudo 

Lagos, onde nos situamos. Somos um 
parceiro de confiança e a verdade é que 
temos clientes que nos confiam as cha-
ves de sua casa para nós fazermos a 
gestão das mesmas quando se encon-
tram ausentes do país. Isto demonstra a 
confiança que foi transmitida também 
pelo nosso serviço. Nesse sentido, a  
Lima & Rocha nunca se pautou pela 
quantidade, mas sim pela qualidade”.
Hoje em dia, para além da construção de 
raiz tanto para projetos próprios para pro-
moção imobiliária como para terceiras 

As empresas Lima & Rocha e CJ Decor são dois exemplos de 
sucesso e prosperidade no Algarve. Apesar de distintas, ambas 

são geridas pelo casal José Lima, dedicado à Lima & Rocha, e 
Jacinta Carvalho, administradora da CJ Decor. O filho mais velho, 

André Lima, mestre em Engenharia Civil, é o responsável pela 
parte comercial e pela comunicação das empresas, enquanto o 
filho mais novo, Frederico Lima, estuda Economia. Referências 

na construção e na decoração de interiores, estas empresas 
estão direcionadas para um mercado de qualidade.

O sucesso 
da complementaridade

LIMA & ROCHA E CJ DECOR
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partes, a construtora atua também no 
campo da reabilitação e renovação de 
imóveis. O mais recente projeto de promo-
ção imobiliária da empresa é a Vila Solara, 
que se situa na Praia da Luz em Lagos, 
que se encontra neste momento em fase 
de construção e disponível para venda 
através do site www.villasolara.com.

CJ Decor
Com a Lima & Rocha bem posicionada no 
mercado, a CJ Decor surge em 2000, co-
mo complemento para a decoração de in-
teriores, especializando e consolidando ao 
longo do tempo o projeto chave na mão. 
Responsável pela CJ Decor, Jacinta Carva-
lho, explica em entrevista ao Empresas+®, 
que o “crescimento da CJ Decor ao longo 
dos anos permitiu a angariação de novos 
clientes independentes da Lima & Rocha, 
realçando-se também com uma maioria 
de clientes estrangeiros comparativamen-
te aos clientes portugueses”, refere.
Formada na área da Contabilidade e Ges-
tão, Jacinta Carvalho viveu em França até 
aos 22 anos. Foi em terras lusas, e por 
consequência da criação da CJ Decor, que 
começou a dedicar-se à decoração de in-
teriores, tendo participado em várias fei-
ras e formações do setor. Numa fase ini-
cial, Jacinta Carvalho e José Lima abriram 
a empresa numa ótica de comercialização 
de artigos de decoração, no entanto, os 
clientes começaram a exigir outro tipo de 
serviços. “Ao longo destes 17 anos, houve 
um grande incremento não só nos produ-

tos como nos serviços prestados. Cada 
vez mais recebemos pedidos para decorar 
diferentes tipos de espaços, desde a esco-
lha dos móveis indicados à escolha das 
loiças e pavimentos, sendo que atualmen-
te conseguimos corresponder a esta ne-
cessidade conseguindo assim a realiza-
ção de um trabalho personalizado e com-
pleto”, reforça Jacinta Carvalho.
Com uma equipa especializada, a CJ De-
cor dispõe de funcionários responsáveis 
pela confeção, estufagem, montagem, 
design 3D e decoração. Para além disso, 
conta também com o apoio de André Li-
ma, filho mais velho do casal, no departa-
mento comercial, que pretende divulgar 
os serviços para alargar a carteira profis-
sional existente. O atendimento persona-
lizado é, inclusivamente, um fator de dis-
tinção da CJ Decor, que acompanha o 
cliente desde o primeiro contacto até à 
concretização do projeto. O desenvolvi-
mento do projeto em 3D é a implementa-
ção mais recente da empresa que preten-
de com este serviço, colaborar em parce-

ria com ateliers de arquitetura e promoto-
res imobiliários com a inserção dos seus 
artigos nos mais variados projetos, per-
mitindo ao cliente a visualização concre-
ta do resultado final numa fase inicial.
A missão da empresa consiste na criação 
de espaços, que transmitam uma sensa-
ção de bem-estar aos seus clientes, atra-
vés de uma melhor conjugação de cores, 
texturas e luz, sempre com preocupação 
no pormenor e no detalhe. Desta forma, 
os espaços são eficazmente aproveita-
dos e ficam em sintonia com os mate-
riais, o que possibilita uma melhor har-
monia na habitação. Num conjunto de va-
lores previamente estabelecidos, a CJ 
Decor rege-se pela honestidade, qualida-
de, confiança e excelência.
A CJ Decor dispõe de uma loja aberta ao 
público com cerca de 500 metros quadra-
dos, situada em Lagos, que serve também 
de showroom. “Contamos com uma parce-
ria com a marca de prestígio, LASKASAS, 
empresa nacional com produção própria, 
que nos traz a sua experiência de mercado 

em hotéis, restaurantes, escritórios, apar-
tamentos, moradias e a profissionalização 
dos nossos serviços. Esta parceria surge 
como uma necessidade, para colmatar a 
lacuna de execução de mobiliário persona-
lizado. A LASKASAS, que partilha connosco 
a paixão pelos materiais, texturas e linhas, 
colabora na nossa missão de satisfazer o 
cliente com o requinte que sempre o habi-
tuamos”, revela Jacinta Carvalho.
Durante o ano transato e o atual, a CJ De-
cor pretende dinamizar a sua oferta e fo-
car as suas atenções na realização de 
projetos, afirmando-se com potencial de 
participar em projetos ligados ao turismo 
e à hotelaria.

Simbiose do grupo
A Lima & Rocha e a CJ Decor interagem 
assim numa simbiose perfeita, que permi-
te o acompanhamento do cliente na esco-
lha do terreno, na elaboração do projeto 
em colaboração com arquiteto, na escolha 
de materiais e acompanhamento da obra 
para que o resultado final supere as inten-
ções dos clientes. Face ao aumento da 
procura, o grupo empresarial está de mo-
mento à procura de designer de interiores, 
gestor de projetos e comerciais.
Apresentando aquilo que o Algarve tem 
de melhor neste setor, quer a CJ Decor, 
quer a Lima & Rocha vivem a melhor fase 
do seu percurso, prevendo-se por isso um 
futuro próspero para estas que já são 
duas empresas de referência no conce-
lho de Lagos. 

XIII

“CADA VEZ MAIS RECEBEMOS PEDIDOS PARA 
DECORAR DIFERENTES TIPOS DE ESPAÇOS, DESDE A 
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► A Arrumos Interiores foi criada inicial-
mente em Odemira, mas encontra-se 
atualmente presente também no Algarve. 
Dedica-se ao design e desenvolvimento de 
artigos de mobiliário exclusivos com voca-
ção para todo o tipo de clientes. Nuno Este-
vão é o responsável pela Arrumos Interio-
res e transporta consigo uma grande expe-
riência e know-how  sobre o ramo mobiliá-
rio. Começou nesta área como marceneiro 
tinha apenas 14 anos. Com um determina-
do perfecionismo, sentiu que precisava de 
fazer algo diferente daquilo a que estava 
habituado a trabalhar. “Cheguei a apren-
der carpintaria e ferragem, mas depressa 
voltei à marcenaria porque sentia que es-
tava a regredir nos meus conhecimentos” 
recorda. “Com toda a minha experiência 
surgiu a oportunidade de abrir o meu pró-
prio negócio em Castro Marim, onde fazia 
essencialmente a produção e a instalação 
de móveis. Já com 21 anos regressei ao 
Alentejo para abrir uma nova empresa, di-
recionada para um público diferente, mais 

requintado e exigente. Foi na sequência de 
um trabalho que fiz para um hotel na Quin-
ta do Lago que os pedidos nesta região 
surgiram em força, pelo que decidi abrir 
aqui um espaço”, conta.

“Queremos clientes 
que procuram qualidade”
Desde a sua participação na remodelação 
do hotel, a Arrumos Interiores nunca mais 
parou. “Todos os anos fazemos remodela-
ções nas várias urbanizações, estamos 
presentes nas áreas públicas como bares, 
restaurantes, kids clubs, garrafeiras, entre 
muitas outras. Esta procura chega-nos es-
sencialmente através de clientes de clas-
se alta, que procuram um segmento do lu-
xo e é aqui que nos posicionamos. Quere-
mos clientes que procuram qualidade por-
que é essa a nossa especialidade”. 
Atuando num segmento de luxo, a Arru-
mos Interiores dedica-se não só à produ-
ção e comercialização de mobiliário, mas 
também ao design de produto, garantin-

do assim a criação de peças únicas em 
cada um dos seus projetos. Nuno Este-
vão esclarece que a empresa não pode 
ser considerada um atelier de design de 
interiores porque dedica-se essencial-
mente à concretização do produto atra-
vés do fabrico próprio.
Estar na vanguarda da tecnologia é fun-
damental quando o objetivo é estar num 
mercado de elite, em constante evolu-
ção. Para o empresário é importante es-
tar presente nas mais variadas feiras e 
exposições do setor mobiliário que ocor-
rem um pouco por toda a Europa. “Temos 

na empresa a política de ir pelo menos 
duas vezes por ano a feiras internacio-
nais. O nosso cliente estrangeiro conhece 
bem as novidades do mercado e lá fora 
estão sempre um passo à frente de nós e 
isso obriga a que sejamos muitas vezes 
pioneiros em Portugal em alguns proces-
sos de fabrico”, explica Nuno Estevão.

Tradition, Contemporaneity, 
Hospitality
Para distinguir os vários tipos de clientes, 
a Arrumos Interiores desenvolveu três ca-
tegorias específicas, que definem os dife-

No ramo do mobiliário desde os seus 14 anos, Nuno Estevão é 
atualmente o proprietário da Arrumos Interiores, uma das 

principais marcas de design e produção de mobiliário que começou 
no concelho de Odemira e espalhou-se mais tarde por toda a 

região do Algarve. Define-se como uma empresa que prima pela 
exigência, pela elegância e pelo perfecionismo na elaboração das 
suas peças, destacando-se no mercado pelo trabalho elaborado à 

medida de cada cliente e pelo design de peças únicas.

Mobiliário de luxo
ARRUMOS INTERIORES

Nuno Estevão
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rentes trabalhos que tem: a Tradition (tra-
dição), a Contemporaneity (contempora-
neidade), e a Hospitality (hospitalidade). 
A Tradition é uma categoria que se dedica 
essencialmente a um estilo de mobiliário 
mais tradicional e clássico, utilizado pre-
ferencialmente pelo cliente inglês. A Con-
temporaneity representa o estilo de mo-
biliário contemporâneo e moderno, que 
está na vanguarda sobretudo na parte 
das cozinhas. A Hospitality direciona-se 
para a remodelação dos vários espaços 
públicos dos hotéis.
A Arrumos Interiores privilegia a utiliza-
ção da madeira no fabrico do seu mobi-
liário e tendo por base esta matéria-pri-
ma, consegue produzir peças únicas com 
recurso a soluções muitas vezes inovado-
ras no mercado. “Um dos nossos pontos 
fortes está na nossa capacidade de pro-
duzir os artigos tal e qual os nossos clien-
tes idealizam. A sua imaginação não tem 
limites e nós conseguimos de facto ter 
essa capacidade de construir tudo aquilo 
que nos é proposto e por medida. Essa é 
a principal razão pela qual os nossos 
clientes nos procuram e não optam por ir 

a lojas comprar algo estandardizado”, ex-
plica Nuno Estevão. “No nosso método 
de trabalho, procuramos fazer inúmeras 
reuniões para garantir que vamos ao en-
contro das suas necessidades garantin-
do a sua satisfação ”, acrescenta.

A eficiência 
no cumprimento dos prazos
Para garantir que todos os prazos são 
cumpridos e que a qualidade do serviço 
nunca fique comprometida, Nuno Estevão 
admite que apenas responde às suas soli-
citações se tiver capacidade de resposta e 
conseguir cumprir com todos os seus cri-
térios de qualidade. A Arrumos Interiores 
dispõe de uma equipa composta por qua-
tro designers e quatro instaladores, um 
número que o empresário considera insu-
ficiente para dar resposta aos pedidos que 
surgem diariamente. Fazer crescer a equi-
pa é uma necessidade urgente mas ao 
mesmo tempo deve ser bem ponderada, 
devido ao nível de exigência implícita nos 
seus trabalhos. Nuno Estevão reforça que, 
nesta área, “é preciso ter pessoas que vis-
tam sobretudo a camisola”. 
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► Quando Jorge Dias iniciou o projeto da 
Sustentada, o objetivo era entrar no mer-
cado da assistência de sistemas AVAC, 
uma sigla que significa aquecimento, 
ventilação e ar condicionado. Este é, na 
realidade, o seu core business. No entan-
to, o percurso profissional de Jorge Dias, 
engenheiro mecânico formado no Institu-
to Politécnico de Setúbal, começou pela 
distribuição de material elétrico, como 
próprio indica em entrevista ao Empre-
sas+®: “Fiz dois estágios de final de cur-
so na AutoEuropa na área da pintura. 
Quando regressei ao Algarve não ingres-
sei logo na climatização mas sim na dis-
tribuição de material elétrico, com uma 
parte vocacionada também para a área 
da mecânica. Na altura era responsável 
de loja, mas pelo facto de existir pouca 
envolvência técnica, desmotivei-me e de-
cidi sair e abraçar este projeto”. 
A Sustentada dedica-se em exclusivo à 
manutenção de sistemas AVAC. O servi-
ço é executado diariamente através de 
um conjunto de equipas técnicas, equi-
padas com um software dedicado. O sis-

tema de rotina pode ser feito em regi-
mes de três, seis, ou nove meses. “Nós 
estabelecemos contratos de manuten-
ção e esta é a nossa vertente mais for-
te”, explica Jorge Dias. Para além disso, 
a Sustentada comercializa ainda os 
equipamentos de climatização para um 
nicho de mercado muito restrito e pouco 
representativo.
A empresa presta a manutenção a qual-
quer sistema do mercado mas detém 
uma parceria muito importante com a 
marca Daikin, conhecida pelos seus 
aparelhos de ar condicionado. Os técni-
cos da Sustentada estão certificados pa-
ra a instalação dos equipamentos desta 
marca. Como uma das empresas res-
ponsáveis pelo lançamento no mercado 
a sul do Tejo, do novo gás ecológico R32, 
a Sustentada considera-se uma empre-
sa virada para o Ambiente. “Este tem-se 
apresentado como um forte argumento 
de venda, uma vez que cada vez mais se 
denota sensibilidade por parte dos clien-
tes em relação às questões ambien-
tais”, acrescenta o empresário. 

Atuação em supermercados
Apesar de ter uma carteira de clientes 
privados, o principal foco da Sustentada, 
é o cliente empresarial. No Algarve, tem-
-se registado muita procura sobretudo 
pelo setor hoteleiro, que inclui também 
o alojamento local. Uma das principais 
referências desta empresa de Lagos é o 

trabalho com a cadeia de supermerca-
dos Lidl na região Sul do país. “Durante 
a crise na construção, ganhámos imen-
sos clientes na área dos supermerca-
dos. O nosso principal parceiro é o grupo 
Lidl, com quem nós trabalhamos há cer-
ca de seis anos, fazendo a manutenção 
preventiva dos supermercados de toda a 

Especialista em AVAC, a Sustentada está no mercado desde 2006, 
prestando serviços de instalação e assistência técnica em todos 

os segmentos do ramo, como ar condicionados, aquecimento, 
ventilação, eletricidade, estações elevatórias, hidrodinâmica, 

grupos geradores e ar comprimido. Trabalhando para o cliente final 
e empresarial, a Sustentada destaca-se na realização de serviços 

de manutenção para superfícies bem conhecidos no mercado, 
como é o caso da cadeia de supermercados Lidl.

Climatização 
de forma sustentada

SUSTENTADA

Jorge Dias
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“O NOSSO PRINCIPAL PARCEIRO É O GRUPO LIDL, 
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região do Algarve, estendendo-se até 
aos concelhos de Sines e Odemira”, ex-
plica Jorge Dias. No que se refere ao alo-
jamento local, a procura acentuou-se a 
partir de 2013, com o turismo algarvio a 
ser surpreendido por um grande boom 
de turistas. O trabalho com os clientes 
particulares é mais sazonal e apenas se 
registam serviços muito pontuais duran-
te a época baixa.

No meio dos grandes
Neste setor de atividade, a procura é ca-
da vez maior e como consequência, a 
oferta também. A concorrência é algo 
que não assusta Jorge Dias porque, co-
mo o próprio indica, existem ainda pou-
cas empresas a atuar ao nível da Susten-
tada. “Com apenas nove colaboradores, 
a Sustentada consegue chegar onde es-
tão as grandes empresas de climatiza-
ção, mas com um custo inferior e uma 
qualidade de serviço superior e persona-
lizada”, indica Jorge Dias, justificando a 
afirmação, através “da proximidade que 
existe com os clientes e da transmissão 
de confiança, que são características 

muito valorizadas dentro da empresa. 
Neste momento, o nosso maior problema 
é mesmo a falta de capacidade de res-
posta porque não conseguimos atender a 
tantos pedidos. Todos os dias recebemos 
vários pedidos de orçamento para traba-

lharmos o mais brevemente possível”.  
À semelhança do que tem vindo a ocorrer 
um pouco por toda a região do Algarve, 
não tem sido fácil contratar mão de obra 
qualificada para trabalhar neste setor de 
atividade e para não comprometer os 

seus clientes que acompanham a empre-
sa há anos, Jorge Dias admite que é pre-
ferível recusar trabalhos e garantir uma 
intervenção de qualidade.
Com um crescimento de cerca de 20%, 
2017 foi um ano bastante positivo para 
a Sustentada. O objetivo para 2018 pas-
sa por manter este mesmo crescimento 
e se possível aumentá-lo, para além de 
ser um ano de consolidação de clientes. 
Para o empresário, proteger os clientes 
é a principal missão da Sustentada. “Em 
2018 vamos estar mais próximos dos 
nossos clientes e em relação aos clien-
tes novos que chegarem, se conseguir-
mos dar resposta tudo bem, se não con-
seguirmos não vamos correr riscos.  
O nosso dever é proteger as instalações 
dos clientes, assegurá-las, tratá-las e 
dar-lhes a devida assistência e explorar 
ao máximo o setor e as inovações de 
mercado. Para além disso queremos 
continuar a defender os nossos critérios 
de transparência e ter capacidade de fa-
zer o trabalho com a mesma dedicação 
e qualidade que tanto nos é reconheci-
da”, garante Jorge Dias. 
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► Formado em Gestão, António Rodri-
gues é a cara por detrás da Around, uma 
empresa de referência na comercialização 
de materiais de construção na região do 
Algarve. No mercado desde 2012, António 
Rodrigues explica, em entrevista ao Em-
presas +®, como foi o seu percurso profis-
sional e como reuniu as bases para a cria-
ção da Around. “Quando tirei o bacharela-
to em Gestão, tive de fazer um estágio de 
curso e estagiei para uma seguradora. Fiz 
ainda um part-time numa empresa turísti-
ca e mais tarde acabei por ser contratado 
para uma empresa de contabilidade. Em 
1999 tive a minha primeira experiência 
nesta área dos materiais de construção. 
Fui convidado uns anos mais tarde para 
trabalhar numa empresa do mesmo setor 
em Olhão, onde desempenhei funções de 
responsável de aprovisionamento, apoio 
comercial, logística, abertura de lojas, en-
tre outras, e a partir daí a minha carreira 
seguiu um percurso ascendente. Alguns 
anos depois recebi uma nova proposta pa-
ra trabalhar para uma outra empresa em 
Lagos, com a função de administrador.  

Entretanto com a crise, a empresa sofreu 
algumas dificuldades e face a esta situa-
ção, tive de repensar a minha vida e a revi-
ravolta aconteceu. Foi aí que decidi pela 
criação da Around, inicialmente em Quar-
teira. Começámos num espaço com cerca 
de 100 metros quadrados e fomos aumen-
tando no nosso volume de negócio, com as 
crescentes solicitações de fornecimentos 
para a para a zona de Lagos por parte de 
clientes que já me conheciam, acabámos 
por abrir aqui um segundo espaço”.

Uma oferta completa
A Around comercializa materiais de cons-
trução mais direcionados para os acaba-
mentos de obras, nomeadamente pavi-
mentos, revestimentos cerâmicos e par-
ket e equipamentos sanitários. Com uma 
loja na Quarteira e outra em Lagos, a 
Around trabalha como um ponto de venda 
ao público, dispondo de uma grande quan-
tidade de referências e de stock das mais 
variadas marcas nacionais e internacio-
nais. A empresa disponibiliza ainda um 
serviço de distribuição que pode percorrer 

todos os concelhos da região do Algarve, 
embora centre a sua atividade nas locali-
dades onde tem presença física. Os seus 
clientes dividem-se entre o cliente final e o 
profissional. Graças ao investimento es-
trangeiro que se tem verificado um pouco 
por toda a costa algarvia, cerca de 90% do 
seu volume de negócios envolve clientes 
de outras nacionalidades.
Num mercado tão concorrencial como es-
te, António Rodrigues considera importante 
que exista uma diferenciação. “Os mate-
riais acabam por ser bastante próximos em 
todas as lojas e por isso temos que nos dis-
tinguir pelo serviço prestado, pela dedica-
ção a todos os nossos clientes e pela busca 
constante de produtos de design que pos-
sam marcar a diferença na nossa oferta”. 

De olhos postos no futuro e na procura de 
uma constante evolução e excelência de 
serviço ao cliente, a Around iniciou em 
2016 um investimento na renovação total 
da sua frota, em 2017 foi o ano de inves-
timento na transferência da loja da Quar-
teira para um novo espaço pensado, mais 
amplo e preparado de raiz para expor os 
materiais mais prestigiado que oferece-
mos assim como receber melhor todos os 
nossos clientes. O ano de 2018 vai ficar 
também marcado pelo investimento na 
abertura de uma nova exposição na zona 
de Lagos bem como a remodelação da lo-
ja existente também neste concelho, em 
paralelo com um investimento em softwa-
re informático de gestão comercial/ope-
racional. 

Especialista na comercialização de materiais de construção na 
região do Algarve, a Around é uma empresa de referência no 
seu setor de atividade. Com um know-how de quase 20 anos, 

António Rodrigues, é o fundador desta empresa que no sexto 
ano de atividade conta com duas lojas situadas no Algarve onde 

representa as mais prestigiadas marcas nacionais e 
internacionais, algumas em regime de exclusividade.  

Os produtos e as marcas são cuidadosamente selecionados 
para satisfazerem as necessidades do seu mercado.

Acabamentos de qualidade 
para a construção

AROUND
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► Marco Libânio é o fundador da Arteka-
sa, uma empresa de materiais de constru-
ção situada em Almancil, no concelho de 
Loulé, que num curto espaço de tempo 
tem vindo a solidificar o seu nome no mer-
cado desta região do país. Aos 39 anos, o 
empresário, licenciado em Gestão de Em-
presas, explica como se iniciou esta aven-
tura neste setor de atividade. “Trabalhei 
inicialmente na área da contabilidade nu-
ma empresa de televisão por cabo mas, 
por circunstâncias da vida acabei por in-
gressar numa empresa de materiais de 
construção, onde tive o meu primeiro con-
tacto com o setor. Por consequência da 
crise, a empresa atravessou algumas difi-
culdades e eu acabei por ficar desempre-
gado. Registado no Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, optei por tirar uma 
formação de apoio à criação de empresas, 
utilizando todo o dinheiro do fundo de de-

semprego para criar o meu próprio negó-
cio. Como tinha já algum know-how na 
venda de materiais de construção, decidi 
continuar no ramo e arriscar com as mi-
nhas próprias ideias”.

Fazer a diferença
Tendo em conta os produtos e as marcas 
cimentadas no mercado, dificilmente se 
encontram diferenças entre as inúmeras 
empresas de materiais de construção. 
Foi com base nessa premissa, que Marco 
Libânio procurou fomentar o seu negócio, 
oferecendo ao mercado uma alternativa 
relativamente a tudo o que já existia.  
O empresário refere que “desde o início 
tentei ter um produto diferente e traba-
lhar com marcas que fossem pouco co-
nhecidas no mercado. Não ganho nada 
em vender o mesmo que os outros, por-
que se o produto é o mesmo, eu não te-

nho nada de novo para oferecer. O meu 
objetivo é apresentar materiais e solu-
ções que as outras superfícies não têm”. 
A título de exemplo, Marco Libânio indica 
que os revestimentos que comercializa 
na Artekasa dificilmente se encontram na 
região. “São produtos com característi-
cas distintas, mais personalizados e o re-
sultado é único. O produto pode ser mais 
caro mas a satisfação para o cliente é 
muito maior”.
O target da empresa é essencialmente o 
cliente final, mas também o cliente profis-
sional, nomeadamente pedreiros, arquite-
tos e decoradores de interiores. As cons-
trutoras são um potencial cliente mas 
Marco Libânio considera que ainda é cedo 
para chegar a esse nicho de mercado. 
“Neste momento estamos apostar muito 
nos arquitetos, embora isto obrigue a que 
os trabalhos durem mais tempo, devido 
ao tempo de execução de um projeto”.

Consolidação no mercado
Cada vez mais consolidada no mercado 
algarvio, a Artekasa trabalha maioritaria-
mente com o cliente estrangeiro que é 
atualmente o principal investidor da re-
gião. O crescimento de cerca de 40% em 
2017 veio alavancar as perspetivas de fu-
turo da empresa que, a médio prazo, pon-
dera incluir um novo colaborador face ao 
elevado volume de trabalho. Questiona-
do sobre o futuro, Marco Libânio arrisca 
dizer que “em 2018 iremos crescer nova-
mente 40%, o que irá consolidar a Arteka-
sa como uma empresa de referência no 
mercado. Quero ver este nome cada vez 
mais conhecido e espero que o trabalho 
com os arquitetos seja uma oportunida-
de de expandir ainda mais esta casa. 
Quanto à nossa qualidade, os nossos 
clientes falam por si e a verdade é que é 
através deles que conseguimos conquis-
tar outros”, remata.

Com dois anos e meio de atividade, a Artekasa é um exemplo de 
progresso. Especializada na comercialização de materiais de 

construção na região do Algarve, a Artekasa tem vindo a marcar a 
diferença no mercado, apresentando alternativas distintas, quer 

no produto, quer na marca das empresas que representa. Com um 
crescimento de quase 40% em 2017, o segredo está na qualidade  

e na personalização dos materiais disponibilizados.

Alternativa com arte
ARTEKASA
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► Licenciado em Arquitetura pela Facul-
dade de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa, Hugo Brito iniciou a 
sua carreira como arquiteto enquanto 
ainda estudava. Após dois anos de está-
gio no gabinete dos arquitetos Manuel 
Graça Dias e Egas José Vieira, e após 
um determinado período de trabalho, re-
gressou à sua terra natal, no Algarve, 
para continuar a sua carreira a solo, ao 
mesmo tempo que dava apoio na em-
presa do seu pai. Fundou o atelier Densi-
dades em 2009 e desde então, os con-
tactos e a angariação dos clientes vem-
-se multiplicando. “Atualmente, temos 
muito trabalho nos concelhos de Loulé, 
Faro e Albufeira, entre outras localida-
des da região do Algarve”, indica Hugo 
Brito. Se até à data se verificava uma 
grande procura por parte de clientes es-
trangeiros, nomeadamente franceses e 
ingleses, atualmente a procura de clien-
tes nacionais tem aumentado, sobretu-
do por uma classe média/alta. 

Arquitetura para construir
Sob o lema “a arquitetura deve ser dese-
nhada para construir”, o atelier Densida-

des tem vindo a caracterizar-se pelo tra-
balho em diferentes escalas. Neste sen-
tido desenvolve tanto os projetos de raiz 
como os projetos de reabilitação, onde 
se demarcam alguns edifícios classifica-
dos como património a preservar. Hugo 
Brito assume, em entrevista ao Empre-
sas+®, que gosta particularmente de 
trabalhar em reabilitação, devido ao 
“desafio de coordenação com aquilo que 
já é existente, algo que um projeto de 
raiz não tem”.
O atelier Densidades não apresenta um 
traço criativo característico, mas Hugo 
Brito assume uma preferência sobre a 
arquitetura de linhas modernas e con-
temporâneas. Para o arquiteto, mais do 
que ter criatividade, é necessário saber 
aliar adequadamente a qualidade do 
projeto à sua envolvência natural.
A sua experiência neste setor de ativida-
de tem vindo a revelar-se fundamental 
durante a fase mais burocrática de um 
projeto de arquitetura. Licenciar uma 
obra obriga a ter um determinado co-
nhecimento que nem sempre é acessí-
vel a todos os seus clientes. Dada à 
complexidade do mesmo, Hugo Brito as-

segura e presta todo o acompanhamen-
to necessário ao longo de todo o proces-
so de licenciamento.
A crescer desde 2009, o balanço do ano 
de 2017 comparativamente a 2016 é 
positivo, e perspetiva-se um aumento do 
número de pedidos que irão tornar este 
ano ainda mais lucrativo. “Atualmente 
estamos com três novos projetos em 
mãos e temos dois pedidos de orçamen-
tos que vieram através de contactos de 
outros clientes. Temos conseguido anga-
riar novos clientes através do passa a 
palavra e isso para mim é sinónimo de 

confiança no nosso trabalho”, revela  
Hugo Brito.
Para o futuro, o arquiteto acredita que a 
evolução deve acontecer “passo a pas-
so, para conseguirmos dar sempre res-
posta aos nossos clientes. Sempre que 
possível, fazemos o acompanhamento 
ao cliente desde o início até ao final de 
obra caso seja necessário. Estamos 
sempre disponíveis para esclarecer to-
das as suas dúvidas em todas as fases 
do projeto e por isso não podemos cres-
cer deliberadamente e correr o risco de 
perder o controlo”, termina.  

Situado em Loulé, o atelier Densidades é liderado pelo arquiteto 
Hugo Brito e conta apenas com a colaboração de um outro 
arquiteto a trabalhar em part-time. Atualmente em fase de 
ascensão, o arquiteto detém já um vasto leque de projetos 

executados um pouco por toda a região desde os projetos de raiz 
até aos projetos de reabilitação que tem vindo a ganhar cada vez 

mais expressão ao longo de toda a costa algarvia.

“A arquitetura deve 
ser desenhada para construir”

ATELIER DENSIDADES
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► Nascido em França, Victor Marques é 
formado em Engenharia Civil pela Univer-
sidade do Algarve e trabalha no ramo da 
construção desde 1996. Em 1999 fundou 
a sua primeira empresa, a Prococil, espe-
cializada na construção e promoção de 
imóveis, que só em Albufeira construiu 
mais de 100 casas para venda. Com a cri-
se que prejudicou o setor da construção, 
Victor Marques por opção própria e estra-
tégica seguiu outro rumo. “Tivemos de dei-
xar de fazer construção e optar por vender 
apenas o que já tínhamos construído. Aca-
bou por ser uma altura complicada, no en-
tanto surgiu a oportunidade de ir para Lis-
boa ter alguma aprendizagem no segmen-

to da reabilitação e considerei que isso iria 
acrescentar novas valências ao meu 
know-how da construção. Com o intuito de 
me dedicar à reabilitação, criei em 2012 a 
CR PRO que veio dar resposta às necessi-
dades de reabilitação urbana no Algarve”. 

“Um trabalho que requer 
grande responsabilidade: 
90% dos nossos clientes 
são por recomendação”
A trabalhar principalmente na reabilitação 
urbana, a CR PRO atua por toda a região 
do Algarve.
Dentro do segmento da reabilitação, a  
CR PRO executa também manutenções de 

fachadas, que vão muito mais para além 
da simples pintura, conferindo uma maior 
durabilidade aos trabalhos de reabilitação 
efetuados.
Para Victor Marques, executar uma reabili-
tação é “um trabalho que requer uma 
grande responsabilidade, uma vez que es-
tamos a intervir em casas de pessoas que 
na maior parte das vezes estão lá a morar. 
Dessa forma é muito importante que o 
cliente confie em nós”.
Para um serviço de excelência, e que ga-
ranta que a CR PRO seja um nome de con-
fiança no mercado, Victor Marques consi-
dera fundamental que toda a equipa res-
peite um conjunto de valores que passam 
essencialmente pela competência, hones-
tidade, verdade, rigor, qualidade e ambi-
ção. “Todos os nossos colaboradores são 
formados internamente nesse sentido e 
devem respeitar estes valores para pode-

rem colaborar connosco. Somos 16 pes-
soas no total e eu procuro estar sempre 
presente nas obras, para garantir que to-
do o processo vá de encontro às especta-
tivas dos clientes”.
A CR PRO está habilitada para trabalhar em 
qualquer empreitada, seja ela de particula-
res ou de espaços de natureza pública.

Futuro: PME Líder e referência 
no Algarve na área 
da reabilitação urbana
Cada vez mais solidificada na região do Al-
garve, a CR PRO registou um crescimento 
de cerca de 20% no ano transato, sendo 
que o objetivo para este ano passa por 
manter ou melhorar o mesmo registo. So-
bre o futuro, Victor Marques demonstra a 
ambição de fazer da CR PRO uma PME  
Líder e ser a referência no Algarve na área 
da Reabilitação Urbana. 

Com mais de 18 anos de experiência no ramo da construção,  
a CR PRO é cada vez mais uma referência no Algarve, sobretudo no 

que diz respeito à reabilitação, um segmento onde se destaca por 
ser uma das poucas empresas especializadas em toda a região. 

Victor Marques, fundador da CR PRO, garante que o futuro da 
empresa passa pela consolidação do seu nome no mercado, através 

da prestação de um serviço de excelência, pautado por conduta de 
rigor e trabalho, sendo transversal a todos os seus colaboradores.

Viva mais a sua casa 
com a CR PRO

CR PRO
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► Situada em Faro, a Byho foi fundada 
em 2004 por Pedro Pereira. Formado na 
área da arquitetura e design de interio-
res (Fundação Ricardo Espírito Santo Sil-
va), Pedro Pereira teve um percurso no-
tável ao passar por várias empresas de 
referência a nível nacional que lhe atri-
buíram uma experiência determinante 
para alcançar a sua carreira de sucesso. 
Iniciou este projeto com o propósito de 
se dedicar inteiramente ao design de in-
teriores e aos poucos foi consolidando a 
sua marca no mercado. Anos mais tar-
de, em 2008, Teresinha André associa-
-se à Byho e traz consigo a complemen-
taridade necessária. A sua formação ba-
se é na área do design de produto. Com 
vasta experiência na indústria, em parti-
cular de mobiliário, ela acumulou expe-
riências profissionais que lhe permitiram 
assimilar um conhecimento generaliza-
do sobre as mais variadas vertentes do 
design. Como a própria indica, em entre-
vista ao Empresas+®, “acabamos por 

juntar o know-how dos dois, com o Pedro 
mais dedicado à área da construção civil 
e eu mais dedicada ao design de produ-
to e gestão de projeto”. Esta sinergia 
tem vindo a acrescentar valor aos proje-
tos da Byho, aos quais se distingue so-
bretudo a polivalência que lhes permite 
desenvolver projetos e proceder à sua 
implementação.
“A nossa plasticidade e know-how em 
termos de trabalho permite-nos desen-
volver um projeto de raiz para um hotel 
ou simplesmente desenvolver um proje-
to para um pequeno espaço ou numa 
casa particular. Com o conceito “chave 
na mão”, trabalhamos com parceiros 
que nos permitem dar resposta à imple-
mentação integral do projeto, seja na 
execução de trabalhos de remodelação 
dos espaços ou produção de mobiliário. 
Isto acaba por ser uma vantagem para 
os nossos clientes, porque na maior par-
te das vezes, querem ter um só interlo-
cutor, permitindo-lhes fazer uma melhor 

gestão orçamental e de tempo de imple-
mentação”, refere Teresinha André.
A Byho soma já vários projetos executa-
dos um pouco por todo o país, desde ho-
téis em Fátima, Évora e Beja, a diversas 
casas particulares no Algarve, Cascais e 
Porto. Foram vários os clientes que aqui 
se cruzaram, desde os particulares aos 
empresariais. Cada projeto tem a sua 
especificidade mas para a Byho, há uma 
premissa que é fundamental. “Quando 
desenvolvemos um projecto nunca esta-
mos sozinhos. É sempre um trabalho de 
equipa entre nós e o nosso cliente. O 
nosso compromisso é criar espaços e 
ambientes que as pessoas sintam que 
são um complemento delas próprias e 
para tal a envolvência do cliente é fun-
damental. Como muitas vezes dizemos, 
temos de ter a capacidade de transcre-
ver aquilo que está no subconsciente 
dos nossos clientes e é aqui o que o nos-
so trabalho começa”, explica a designer.
Pedro Pereira e Teresinha André reco-

nhecem que o ano de 2017 foi um dos 
melhores de sempre para a empresa, 
com o desenvolvimento de grandes pro-
jetos, como é o caso do Mar Shopping Al-
garve. ”Entre os anos de 2010 e 2015, o 
setor hoteleiro, por exemplo, sofreu mui-
to com a crise. A nossa área ressentiu-
-se dessa situação, mas nós acreditáva-
mos que mais cedo ou mais tarde, o 
mercado voltaria a crescer. Portugal tem 
as melhores condições do mundo para 
atrair turistas e com tudo o que está 
acontecer na Europa e no Mundo, era 
previsível que existisse uma retoma do 
mercado. Hoje em dia quem nos contac-
ta para fazer o projeto de requalificação 
de um restaurante, por exemplo, já o faz 
com noção de que um projeto desenvol-
vido por profissionais é uma mais-valia, 
e é nesta perspetiva que estamos a fa-
zer a diferença”, concluem. 

A Byho é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de projetos de Design de Interiores. 
Localizada em Faro, tem vindo a afirmar a sua posição no mercado com projetos realizados um pouco 

por todo o país. No seu portefólio somam já inúmeras intervenções em hotéis, espaços comerciais, 
casas particulares, restauração entre outras. Sob o comando dos designers Pedro Pereira e Teresinha 

André, a Byho encontra-se a atravessar uma das melhores fases da sua carreira graças à conjuntura 
atual do mercado e á experiência de mais de 12 anos.

Um nome no design 
de interiores

BYHO INTERIOR DESIGN
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► Astrid Schep e Maarten Hesselink são 
um casal holandês que se mudou para 
Portugal há cerca de 20 anos. Pouco tem-
po após a sua chegada, fundaram a Quinta 
Style em Almancil, no concelho de Loulé. 
Inicialmente, a empresa fazia apenas a 
construção de imóveis para posterior pro-
moção e venda, mas no meio de tantos ne-
gócios, recebiam imensos pedidos para o 
desenvolvimento de projetos de interiores. 
Esta vertente ganhou tanta expressão, que 
a Quinta Style optou por se converter num 
atelier que se dedica inteiramente à arqui-
tetura, design e decoração de interiores. 
Nesse sentido, dispõe de uma equipa mul-
tidisciplinar que é composta tanto por ar-
quitetos como por designers de interiores. 
“Temos a capacidade de escolher desde o 
simples azulejo como fazer o design de co-
zinhas, quartos, casas de banho, entre ou-
tras áreas”, revela Astrid.
A região do Algarve é, pela sua natureza 
inspiradora, rodeada por um lado pela ser-
ra e por outro, pelo mar. Astrid admite que 
esta envolvência assume um papel muito 
importante na conceção dos projetos e 
existe a preocupação de enquadrá-los da 
melhor forma possível neste ambiente. 

Embora existam determinados artigos que 
são importados de outros mercados,  
Astrid e Maarten confessam que privile-
giam muito a utilização de artigos nacio-
nais e destacam a sua qualidade, equipa-
rando-a até a outros fabricantes europeus 
com um grande potencial.
A Quinta Style trabalha dentro do chamado 
“triângulo dourado” do Algarve, que englo-
ba locais como Vilamoura, Quinta do Lago 
e Vale de Lobo, e os seus clientes são, na 
sua maioria, estrangeiros que residem 
também em Portugal, ou que têm cá uma 
segunda habitação. Para além de traba-
lhar diretamente com clientes particulares, 
a Quinta Style trabalha maioritariamente 
para o setor hoteleiro, onde se enquadram 
também os mais diversos aldeamentos tu-
rísticos que existem nesta região. “Intervi-
mos nas áreas públicas como bares, salas 
de estar, salas de jantar ou receções”, 
acrescenta Astrid. Focada apenas no de-
senvolvimento de projetos de design e de-
coração de interiores, a Quinta Style recor-
re frequentemente a parceiros que se dedi-
cam, por exemplo, à produção de mobiliá-
rio, para a criação de artigos exclusivos 
com a sua assinatura. O design é sempre 

elaborado em função do gosto de cada um 
dos seus clientes. No caso dos hotéis, é 
frequente utilizarem-se temas para com-
por os mais variados espaços e aqui o de-
safio passa por enquadrar todos os ele-
mentos num ambiente único e acolhedor.
Para o futuro, Astrid admite que existe 

uma grande vontade em continuar a tra-
balhar junto do setor hoteleiro e o objetivo 
passa por continuar a investir nesta área. 
Para além disso, é também um objetivo in-
vestir na introdução de novas ferramentas 
tecnológicas, que potenciam a atividade 
do atelier. 

Situado em Almancil, no concelho de Loulé, a Quinta Style dedica-se 
ao desenvolvimento de projetos de interiores que primam pela 

diferença e pela qualidade. Fundado pelo casal holandês Astrid 
Schep e Maarten Hesselink, residentes em Portugal há cerca de  
20 anos, a Quinta Style tem vindo a consolidar a sua posição no 

mercado, estando presente na realização de projetos de 
decoração de interiores de vários hotéis de referência na região.

Projetos de interiores 
que inspiram

QUINTA STYLE
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ceu a crise no país, tive de puxar os in-
vestimentos para manter as equipas e 
garantir que não iríamos sofrer com a 
mesma. Foi feito um investimento na 
equipa I9Lar e os resultados estão à vis-
ta, sendo que há 11 meses já não acei-
tamos clientes só para construção”.
Com a panorâmica atual da construção, 
a concorrência começa também a fazer-
-se sentir na Margem Sul, uma situação 
que não preocupa o administrador da 
JMS, uma vez que o grupo apresenta 
um serviço abrangente e completo. A 
grande preocupação em relação à situa-

ção atual é relativa à atividade em pro-
porções exageradas. “O mercado está 
forte e isso é um facto. No entanto, uma 
nova crise poderá derrubar esta situa-
ção e por isso penso que é preciso ha-
ver controlo”.

“O cliente  
tem de se sentir seguro”
A confiança do cliente na empresa é fun-
damental e é uma das maiores preocu-
pações da JMS. A responsabilidade de 
garantir ao cliente que este está a fazer 
o melhor investimento é espelhada no 

trabalho que diariamente é desenvolvi-
do por toda a equipa, bem como na 
abertura que lhe é dada em termos de 
envolvimento em todo o processo de 
projeto, construção e gestão do seu so-
nho. O cliente sente-se seguro com a 
nossa transparência e honestidade.

“Crescer com a arquitectura, 
construção e investimento”
Com 16 anos de atividade e com um 
crescimento gradual de ano para ano, a 
diferença de crescimento entre 2016 e 
2017 acentua-se nos 14%, sendo o obje-

tivo para 2018 crescer 15% e manter es-
te ritmo de ano para ano. Em relação à 
equipa de trabalho, as perspetivas são 
de aumentar em número. “Vamos conti-
nuar a crescer na arquitectura, constru-
ção e investimento. Queremos cimentar 
este objectivo e ter uma equipa cada vez 
mais forte e coesa. Desde sempre tive-
mos e continuamos a ter na equipa pes-
soas determinadas, responsáveis e di-
nâmicas que acreditam no nosso projeto 
e que são fundamentais em todo este 
processo”, conclui Jorge Manuel dos 
Santos Gonçalves. 

XXI

“DESDE SEMPRE TIVEMOS E CONTINUAMOS 
A TER NA EQUIPA PESSOAS DETERMINADAS, 
RESPONSÁVEIS E DINÂMICAS QUE ACREDITAM  
NO NOSSO PROJETO E QUE SÃO FUNDAMENTAIS  
EM TODO ESTE PROCESSO”



► Com sede em Lisboa, a HighPlan Por-
tugal desenvolve projetos de planeamen-
to urbano e arquitetura, integrando áreas 
como paisagismo, design ou decoração 
de interiores.
Em entrevista ao Empresas+®, Maria 
João Domingues explica o início da High-
Plan Portugal: “Comecei a trabalhar, ain-
da antes de terminar o curso de arquite-
tura, com alguns dos meus professores e 
mais tarde fui convidada para integrar a 
equipa de trabalho do projeto do Parque 
das Nações, após a Expo’98 de Lisboa 
onde permaneci até 2012. Foi uma enor-
me experiência nacional e internacional 
que me proporcionou a experiência so-
bretudo em urbanismo. Anunciado o en-
cerramento da empresa Parque Expo, de-
safiei o Tiago a desenvolver um projeto 
onde poderíamos dar continuidade ao 
nosso trabalho. Estava criada a HighPlan 
Portugal”. Dois anos depois junta-se Joa-
quim Cannas, com vasta experiência nas 
áreas da comunicação e do marketing e 
Francisco Serdoura, professor de Planea-
mento Regional e Urbano na Faculdade 
de Arquitetura de Lisboa. 

Preocupação estética e social
Entender o exercício da arquitetura como 
parte integrante da vida das pessoas é um 
dos eixos do racional da equipa da High-
Plan. Uma deformação das experiências 

em pensar urbanismo e olhar para o todo 
e, gradualmente ir crescendo as escalas 
até ao espaço individual. “Não podemos 
pensar numa moradia, num apartamento, 
ou numa loja, sem olhar à sua envolvente 
espacial e cultural. Tudo tem implicações 
e a nossa proposta terá igualmente refle-
xos no espaço onde será inserida. O mes-
mo se aplica ao projeto urbano onde o es-
paço público têm que ser não só inclusivo, 
como proporcionar constantemente uma 
experiência de cidade aos seus utilizado-
res, quer seja em trabalho ou lazer. É isto 
que pretendemos desenvolver com os 
nossos clientes, transmitir esta preocupa-
ção de integração e inclusão social”. O re-

sultado pretende-se que seja um plano ou 
um projeto pensado, refletido e criado pa-
ra conviver para além do tempo dos seus 
promotores. “Melhorar a qualidade de vi-
da das pessoas é um objetivo do nosso 
trabalho e essa melhoria tem que ir para 
além da estética. Reabilitar não é dar no-
vas cores às paredes mas tornar os espa-
ços habitáveis pelos padrões e regras da 
sociedade em que vivemos. Uma casa do 
início do século XX, por muito charme que 
transmita, foi pensada para satisfazer as 
necessidades desse tempo. Hoje são ou-
tras, as pessoas vivem de outra forma, es-
tabelecem relações com os espaços de 
outra forma e cabe ao arquiteto reabilitar 

o espaço, conservando o charme e atuali-
zar a funcionalidade. Infelizmente assisti-
mos diariamente a intervenções que des-
caracterizam espaços, desvalorizam a ar-
quitetura em nome de um processo por 
vezes descontrolado da atividade imobiliá-
ria em nome de um suposto progresso 
económico”.
As novas tecnologias permitem o desen-
volvimento de projetos em todo o mundo 
recorrendo a parcerias com gabinetes e 
estruturas locais que, conhecendo os ter-
ritórios e as culturas, garante aos proje-
tos desenvolvidos pela HighPlan uma me-
lhor resposta. “Não temos uma estrutura 
para além daquela que o trabalho requer. 

Em atividade desde 2012, a 
HighPlan Portugal transporta 

consigo um know-how de 
experiências nas áreas do 

urbanismo, design e 
arquitetura. Liderada por 

Joaquim Cannas, Maria João 
Domingues, Tiago Rocha e 

Francisco Serdoura, 
desenvolve trabalhos na 
Europa, África e América 

Latina sendo uma referência 
no seu sector de atividade.

Experiência na base 
do sucesso

HIGHPLAN

Joaquim Cannas, Maria João Domingues, Tiago Rocha e Francisco Serdoura
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Temos um conjunto de bons profissionais 
e empresas com os quais trabalhamos 
regularmente e que nos ajudam a dar a 
resposta indicada em cada projeto”. E es-
sas parcerias estendem-se a Espanha, 
Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Ca-
zaquistão, Rússia, Croácia, Inglaterra, 
Brasil, Angola e Moçambique. “Criámos 
uma plataforma internacional de respos-
ta em que as capacidades e experiência 
de cada gabinete são partilhadas por to-
dos em benefício de cada projeto. 

Ajudar pessoas através 
da arquitetura
A HighPlan Portugal não é sinónimo de 
estilo, mas de profissionalismo. Cada pro-
jeto é único e representa muito das von-
tades do cliente. “Não há dois projetos 
iguais porque não há dois clientes iguais. 
A base pode ser igual. Uma casa é um 
conjunto de compartimentos a que da-
mos usos distintos mas não encontra-
mos duas casas iguais. O nosso trabalho 
é encontrar com o cliente a melhor solu-
ção, dentro das regras, para resolver o 
seu problema. É isso que nos estimula: 

resolver da melhor forma um determina-
do problema”.
Atualmente a HighPlan tem em mãos al-
guns projetos que se cruzam com ques-
tões sociais: recuperação de territórios de-

gradados, problemas de habitações de-
gradadas, assentamentos informais, falta 
de qualidade urbana e equipamentos pa-
ra alojamento de populações seniores. 
Nestes casos a arquitetura tem ainda 

mais importância. “Com um bom trabalho, 
podemos ajudar a criar melhores condi-
ções de vida, condições dignas, a cente-
nas de pessoas. A arquitetura deve ser um 
trabalho social, virado para a sociedade”. 
Os exemplos surgem de trabalhos realiza-
dos na América Latina em áreas de cidade 
degradadas, mas também de Portugal, 
onde o envelhecimento da população tem 
aumentado a procura de equipamentos 
de apoio à terceira idade. “Estamos a fina-
lizar a renovação e ampliação do Lar da 
Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior. 
É um equipamento fundamental para a ci-
dade e para a população que fizemos com 
enorme orgulho e esperamos que se torne 
numa referência neste tipo de edifícios”.
Se os primeiros anos foram de promoção 
da marca, o presente e futuro da High-
Plan Portugal passa pelo crescimento da 
notoriedade da empresa com capacida-
de para produzir os projetos em software 
BIM - Building Information Modeling ga-
rantindo mais e melhor informação para 
a obra e para o cliente e ganhando tempo 
para pensar a arquitetura que é, afinal, o 
que distingue o seu trabalho. 
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► Sérgio Silva e Joana Fonseca. Ambos 
com formação em arquitetura construí-
ram o Office.inA, um atelier sediado em 
Lisboa. Fundado em 2011, o Office.inA 
surgiu da vontade em criar um projeto 
próprio que respondesse à dupla ambi-
ção de criar e manter uma abordagem 
muito pessoal sobre arquitetura. A arqui-
tetura como desafio diário ao qual acres-
centam outros projetos de âmbito artísti-
co e académico.
O percurso profissional de Sérgio Silva e 
Joana Fonseca tem início ainda na facul-
dade. Formados pela Universidade Autó-
noma de Lisboa, ambos cumpriram está-
gios curriculares com duração de um 
ano. Sérgio Silva em Macau onde colabo-
ra com dois ateliers e aproveita a oportu-
nidade para viajar pelo Oriente. Em Lis-
boa, com os estudos terminados realiza o 
estágio profissional no atelier Inês Lobo 
arquitectos, onde trabalhou alguns anos. 
Posteriormente, inicia uma formação 

complementar na área da Filosofia, ao 
mesmo tempo que surge a oportunidade 
de criar o Office.inA - escritório de arqui-
tectura, juntamente com Joana Fonseca.
O percurso da arquiteta não é muito dife-
rente, já que também ela passa por uma 
experiência no estrangeiro, com a realiza-
ção do estágio curricular em Santiago do 
Chile. Terminado o curso ingressa num 
atelier em Lisboa, Santa-Rita arquitectos 
onde realizou o estágio profissional e se 
manteve ao longo de três anos. Em simul-
tâneo inicia o curso de Escultura pelo 
AR.CO, até que em 2011, decide juntar-
-se a Sérgio Silva para a concretização do 
projeto Office.inA. 

Um trabalho profundo 
sobre o programa da casa
Ambos demonstram uma vontade muito 
particular de trabalhar a arquitetura e, 
por isso, tentam construir um discurso 
muito próprio nos seus projetos. “Para 

nós há um aspeto fundamental de não 
concebermos a arquitetura sem que den-
tro dela esteja um discurso artístico e es-
tético. O que procuramos fazer com o 
cliente, acima de tudo, é um trabalho pro-
fundo sobre o programa da casa que tem 
de ser entendido numa lógica mais 
abrangente que vai muito além da sim-
ples tipologia. No fundo, consiste em per-
ceber como é que a pessoa quer viver na-
quela casa, como usa o quarto ou a cozi-
nha assim como as restantes divisões. 
Perceber a verdadeira relação entre es-
paços, para nós, é fundamental. Na nos-
sa relação com o cliente é essencial fixá-

-lo ao programa. Por vezes é complexo 
discutir o gosto do cliente que olha para 
uma revista, pede igual para a sua casa, 
mas não se apercebe que aquilo é só 
uma imagem. De facto, hoje em dia, a ar-
quitetura é muito transacionada a este 
nível e é nossa obrigação perceber o por-
quê das escolhas do cliente. Existem mui-
tas variantes numa imagem e cabe-nos a 
nós o papel de tentar fazer a tradução da-
quilo que vai dentro da cabeça da pessoa 
e tentar arranjar uma solução. Concen-
tramo-nos muito nesta discussão do pro-
grama para depois nos podermos sur-
preender a nós e aos clientes com res-

Sediado em Lisboa, o atelier Office.Ina foi fundado em 2011 
pelos arquitetos Sérgio Silva e Joana Fonseca. Desde então tem 
vindo a traçar um percurso exemplar com o desenvolvimento de 
vários projetos de arquitetura espalhados um pouco por todo o 

lado e principalmente na região de Lisboa. Concentrados em 
fazer o melhor possível, os arquitetos admitem que a ambição 
para o atelier não passa pela quantidade, mas pela qualidade 

dos projetos que obrigatoriamente têm de corresponder às 
verdadeiras necessidades dos clientes.

Projetos à medida do cliente
OFFICE.INA

Joana Fonseca e Sérgio Silva
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postas inesperadas. Importante é que o 
cliente olhe no final para a casa e a reco-
nheça como sendo a sua casa”, explica 
Sérgio Silva.

Trabalhar arquitetura 
em função da necessidade 
dos clientes
Para os arquitetos da Office.Ina, o diálogo 
com o cliente assume uma importância 
fundamental porque é uma fase onde se 
vão definir muitos aspetos que determi-
nam o projeto ideal. Perceber aquilo que 
os clientes gostam, como vivem dentro 
da casa e quais são os seus hobbies no 
espaço, acaba por ser o verdadeiro desa-
fio para este atelier de arquitetura. Ques-
tionados sobre o facto de seguirem ou 
não as ideias dos clientes, Sérgio Silva e 
Joana Fonseca admitem que isso nem 
sempre acontece. “Às vezes somos con-
frontados com ideias que vimos a desco-
brir a posteriori que não correspondem 
ao modo de vivência do cliente. E aí so-
mos obrigados a questioná-lo sobre uma 
série de pormenores para que ele perce-
ba se a ideia que nos apresentou é real-

mente aquilo que quer ter. Muitas vezes 
são eles próprios que descobrem que 
não, daí contrariarmos os gostos que eles 
nos apresentam”, explica Joana Fonseca. 
Os arquitetos sustentam a ideia de que 
não se trata de impor um estilo próprio, 
mas tentar fazer perceber ao cliente que 

nem sempre o que sugere é a melhor so-
lução para o seu modo de vida. “Para nós 
esta é a melhor forma de se estar no mer-
cado. A nossa ambição não é fazer mui-
tos projetos, mas sim bons projetos e 
queremos conquistar os clientes dessa 
forma”, acrescenta Sérgio Silva.

De facto o diálogo numa fase inicial é tão 
importante para o atelier que chega mes-
mo a evitar alguns constrangimentos que 
surgem durante a fase de obra e que, por 
vezes, condicionam os timings e o orça-
mento previsto. Pode até ser uma fase 
mais demorada, mas tem-se revelado 
fundamental para a concretização do 
projeto com qualidade e da qual os arqui-
tetos se recusam a abdicar. “Não temos 
receio de seguirmos este caminho por-
que achamos que é a forma mais séria 
de nos relacionarmos com o cliente. Sa-
bemos que estamos a ser verdadeiros e 
que queremos fazer algo que seja real-
mente adequado àquilo que ele preten-
de. Recusamos, e fazemos disso ponto 
de honra, desviarmo-nos por um cami-
nho mais fácil apenas para nos facilitar a 
vida”, reforça o arquiteto.
Sob este ponto de vista, o objetivo do ate-
lier para os próximos anos passa pela sua 
consolidação no mercado e que a mesma 
permita manter esta forma de trabalhar. 
“Queremos ter clientes que efetivamente 
nos procurem pela nossa forma de traba-
lhar”, enfatiza Joana Fonseca.
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► “Desde estudante tive sempre o obje-
tivo de ter o meu próprio atelier”. O arqui-
teto dá o seu nome a um dos mais con-
ceituados ateliers de arquitetura da re-
gião de Lisboa, contando com a parceria 
já de longa data, do arquiteto Tiago Lo-
melino. Com um percurso notável e com 
vários anos de experiência no mercado, o 
arquiteto conta, em entrevista ao Empre-
sas+, como se iniciou nesta atividade. 
“Comecei muito cedo a ter contacto com 
a arquitetura. Com 17 anos, nos tempos 
livres ou em férias, comecei a fazer pe-
quenos trabalhos num atelier de arquite-
tura de um amigo do meu pai. Fazia ma-
quetes, colava “grisés”, desenhava com 
canetas Rotring com a ajuda de uma ré-
gua T e esquadro, escrevia com escanti-
lhões, etc. aquele trabalho que ninguém 
queria fazer, mas que me serviu para ali-
mentar cada vez mais a minha apetência 
pelo mundo fascinante da arquitetura. 
Com esta experiência e enquanto estu-
dante, adquiri muitos conhecimentos téc-
nicos, talvez até um pouco prematuros 

para um estudante principiante de arqui-
tetura. Nesta fase a criatividade deve ser 
soberana, os conhecimentos técnicos 
que venham depois. O ambiente dum 
atelier fascinava-me, desde o cheiro a pa-
pel, as conversas ocasionais, a luz dos 
estiradores, os esquiços desarrumados e 
esquecidos, etc.”. Formado na ESBAL 
(agora FAL) em 1986, continuou a sua 
atividade em ateliers de arquitetos co-
nhecidos, ocupando rapidamente lugar 
de diretor de projetos. Nesta fase, come-
çaram a aparecer oportunidades de ela-
borar pequenos projetos por conta pró-
pria e que acabariam por dar uma moti-
vação extra para se emancipar e ter o seu 
próprio atelier. “Quis o destino colocar-
-me à frente a hipótese de fazer um em-
preendimento de habitação Económica 
de 214 fogos em Chelas. Agarrei essa 
oportunidade, enchi-me de coragem e 
autoconfiança e lancei-me. Tinha 29 
anos de idade. Foi nos anos 90, havia 
programas governamentais para imple-
mentação de habitações sociais e econó-

micas associadas às grandes construto-
ras na altura: Somague, Abrantina, Ra-
malho Rosa, Zagope, MSF, etc. trabalhou 
com elas todas. Também a Sonae, a Bri-
sa, a Sociedade da Comporta, a Pizza 
Hut, constam da sua lista de clientes.

VALORIZAR A FUNCIONALIDADE
Gonçalo Salazar de Sousa mostra-se sa-
tisfeito pelo percurso alcançado e revela 
estar a atravessar uma das melhores fa-
ses da sua carreira, com os clientes a re-
conhecerem-lhe profissionalismo e coe-
rência nos projetos. O arquiteto sublinha 
que a preocupação com a funcionalidade 
é uma coisa que é essencial num projeto 
de arquitetura. “A arquitetura é feita para 
se viver, para usufruir, para ser agradá-
vel, confortável e trazer sentimentos e 
sensações positivas, no fundo o que to-
dos ansiamos: o bem-estar. Se conseguir-

mos associar de forma inequívoca, o con-
ceito estético [a arquitetura tem que ser 
bela] com a funcionalidade [a arquitetura 
tem que nos servir] de um espaço, aí sim 
temos um bom projeto de arquitetura”.

ATITUDE E MÉTODO
Diz o arquiteto Gonçalo Salazar de Sousa 
que um projeto de arquitetura tem que 
ser visto pelo cliente, como um investi-
mento e não como uma despesa. O valor 
que se paga por um projeto de arquitetu-
ra, diluído no valor total das despesas 
inerentes a um processo de construção 
ou reabilitação de um imóvel — compra 
do terreno ou do andar, impostos, etc. — 
são insignificantes. “O mesmo aparta-
mento, com um bom projeto de arquitetu-
ra, poderá valorizar 100%. Isto é real, por-
que tive essa experiência. Este caso de-
correu no prazo de um ano”.

Criatividade, empenho e inovação são os fatores chave do Atelier 
de Gonçalo Salazar de Sousa. Aberto ao público desde 1993, define 
a Arquitetura como um compromisso entre a qualidade do conceito 

estético associado à funcionalidade. Dois elementos que não 
podem andar dissociados e que garantem projetos de máxima 

qualidade. O Atelier já desenvolveu todo o tipo de projetos, desde 
supermercados, centros de inspeção automóvel, habitação social, 
habitação económica, condomínios de habitação de luxo, escolas, 
clínicas médicas, interiores de escritórios, edifícios de escritórios, 
empreendimentos turísticos, moradias e reabilitação de edifícios. 
Vários projetos foram construídos no estrangeiro, nomeadamente 

em Angola, Argélia, Marrocos e Espanha.

ARQUITETURA DE EXCELÊNCIA
GONÇALO SALAZAR DE SOUSA ARQUITECTOS LDA
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“Um projeto tem custos inerentes que, no 
meu método de trabalho, são indissociá-
veis dum projeto sério e de qualidade. 
Um projeto tem fases, desde a informa-
ção transmitida pelo cliente que resulta 
num Estudo Prévio, ao desenvolvimento 
deste que culmina no licenciamento, à 
aprovação deste que dá início ao projeto 
de execução e ao seu desenvolvimento, 
que abrange toda a pormenorização 
construtiva, definição de todos os acaba-
mentos e acessórios, quantificação das 
portas, janelas, áreas de revestimentos, 
carpintarias, serralharias, pinturas, con-
dições técnicas gerais / especiais e por 
fim uma estimativa orçamental. Todos es-
tes ingredientes resultam num controlo 
de custos de obra. O cliente não ouvirá di-
zer pela parte do construtor: “ah, isto não 
estava previsto, é um trabalho a mais. 
Por isso eu digo que o barato sai caríssi-
mo. Poupou no projeto, gastou essa pou-
pança em dez vezes mais na obra, além 
de, muito provavelmente, o prazo de con-
clusão da obra não ser cumprido. Uma 
obra tem que correr sem sobressaltos 
[ou minimizar] e se assim for, é uma boa 

experiência, contrariamente ao que se 
diz. Daí haverem arquitetos mais caros 
que outros: O serviço que se pretende 
prestar não é com certeza o mesmo. Fico 
chocado com os preços praticados por al-
guns arquitetos, é uma desconsideração 
pela profissão. A Ordem dos Arquitetos 
deveria ter um papel ativo neste proble-
ma, não só para defender os interesses 

dos seus membros e indiretamente, dos 
clientes, mas sobretudo defender a quali-
dade da arquitetura em Portugal”.
Gonçalo Salazar de Sousa dá prioridade 
a todos os projetos. “O grande promotor 
imobiliário tem o mesmo tratamento e 
serviço que o cliente particular. Mante-
nho uma boa relação de amizade e res-
peito com todos os clientes que tive e te-

nho. Há empatia, compreensão e disponi-
bilidade. Três ingredientes essenciais pa-
ra se ter um produto final de qualidade”.

PROJETOS DE REFERÊNCIA
Gonçalo Salazar de Sousa admite que hou-
veram projetos que merecem a sua prefe-
rência como referência da sua arquitetura, 
tais como o edifício Major Kanhangulo em 
Luanda — três torres de habitação e escritó-
rios —, dois moradias na Praia Grande (edi-
tadas na revista japonesa Modern Decora-
tion Home), uma Casa na Comporta (capa 
e reportagem do livro Houses out of the city, 
o Condomínio “Pátio Central”, reabilitação 
de um armazém em Alcântara para habita-
ção, entre outros. Muitos mais há, mas difí-
cil de enumerar por ordem de preferência. 
Todos eles têm um denominador comum: a 
luz. O arquiteto refere a luz como uma ob-
sessão nos seus projetos: “a luz é tema, 
molda o espaço, dá continuidade ao que 
podia ser um fim”.
Atualmente e desde 2011 é um dos ar-
quitetos responsáveis pela construção de 
dezenas de moradias no empreendimento 
Eco-Resort em Troia, do grupo Pestana. 
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► Manuel Silva é há 14 anos, um dos 
sócios gerentes da Estores Império, jun-
tamente com a sua esposa Laura Dias, 
sócia gerente há três anos. No entanto, 
a história da empresa começou antes da 
chegada de Manuel Silva, mais concre-
tamente em 1991, surgindo no mercado 
como uma empresa de montagem e re-
paração de estores. Conhecida pela 
qualidade do serviço e orientação para o 
cliente, a Estores Império mantém os 
mesmos princípios 26 anos depois, uma 
vez que na opinião da atual administra-
ção, esses são os grandes valores por 
detrás do sucesso da empresa.
 “A nossa seriedade, o nosso serviço e a 
qualidade dos nossos produtos são as 
nossas grandes valências. O nosso 
cliente é o nosso ativo mais importante 
pelo que para nós, existir um cliente 
descontente é algo que não consegui-
mos gerir com facilidade ou de ânimo le-
ve. Tentamos arranjar sempre uma for-
ma ou solução para que o mesmo fique 

agradado, nem que por vezes isso repre-
sente algum prejuízo para a empresa. 
Tentamos estar sempre presentes e dis-
poníveis para o nosso cliente, o nosso 
telemóvel está sempre ligado e damos 
por nós a ir a casa dos clientes ao sába-
do e ao domingo se assim for preciso”, 
explica Laura Dias. 

Constante evolução
Em 2004, e já com algum nome no mer-
cado, a Estores Império foi colocada à 
venda e iniciaria uma nova vida após ter 
sido adquirida por dois sócios vindos do 
Norte e com experiência no setor. Um 
desses sócios foi Manuel Silva que em 
conjunto com o primo, dirigiu a empresa 
durante onze anos.
 “Antes de adquirir a Estores Império tra-
balhava como comercial numa empresa 
alemã multinacional, que me permitiu 
adquirir uma vasta experiência de ven-
das e aprender a importância da proxi-
midade com os clientes. Quando me jun-

tei com o meu primo nesta sociedade, já 
ele tinha uma vasta experiência neste 
ramo uma vez que tem uma empresa si-
milar a norte de Portugal. Foi com ele 
que aprendi e me formei nesta nova 
área. A ideia de vir para Lisboa foi ali-
ciante, sobretudo quando vimos que tí-
nhamos a hipótese de adquirir esta em-
presa e abraçar este novo projeto. Entre-
tanto há três anos, a minha esposa com-
prou a quota da sociedade ao meu pri-
mo, ficando assim a gestão da empresa 
associada só aos dois”, refere Manuel 
Silva, a propósito da transição e reestru-
turação da empresa durante e após a 
sua chegada. 
Desde que assumiram os destinos da 
empresa, Laura Dias e Manuel Silva 
procuraram sempre formas de manter a 
empresa revitalizada, com um espírito 
jovem e em constante evolução. Traba-
lhando para particulares e para empre-
sas, a Estores Império trabalha também 
em parceria com gabinetes de arquite-

tura, designers e decoradores, ou seja, 
elementos dentro do ramo da constru-
ção, arquitetura e decoração de espa-
ços. Com capacidade para fazer chave 
na mão, o contacto com clientes é esta-
belecido precisamente através de Ma-
nuel Silva, ao passo que a sua equipa 
de profissionais na área da montagem, 
confeção e reparação assegura que to-
dos os materiais por eles comercializa-
dos são devidamente instalados no 
cliente.
Mantendo o espírito empreendedor, a 
Estores Império criou uma marca pró-
pria, a Decor Império, dado terem senti-
do que a ligação entre comercializar es-
tores e puder dar ao cliente um leque 
maior de produtos ligados à decoração 
fazia todo o sentido. Em relação a esta 
nova necessidade, Laura Dias explica: 
“Em outubro criámos a marca Decor Im-
pério para demonstrar que o nosso ne-
gócio é muito mais amplo do que só 
vender estores. Artigos de decoração, 
tapetes e iluminação são algumas das 
nossas novas apostas, atualmente re-

Com mais de 25 anos de atividade, a Estores Império é uma das mais referenciadas empresas de 
Lisboa, no âmbito da comercialização e montagem de estores, interiores e exteriores, toldos, 

cortinados, tapetes e artigos de decoração. Laura Dias e Manuel Silva, atuais proprietários desta 
emblemática empresa lisboeta, em entrevista ao Empresas+®, explicam o segredo por detrás do 

sucesso, numa altura em que este setor de atividade está cada vez mais forte.

A inovação e vanguarda 
em estores e decoração

ESTORES IMPÉRIO

Manuel Silva 
e Laura Dias  
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forçadas com campanhas muito fortes 
nas redes sociais. Muitas pessoas 
quando falam de loja de estores asso-
ciam a uma pequena loja, quase tipo as 
drogarias de antigamente, com um bal-
cão corrido e venda de acessórios. Na 
verdade a Estores Império é uma em-
presa muito diferente deste conceito. 
Somos uma empresa moderna, com um 
atendimento personalizado, com solu-
ções que não são estandardizados e 
com produtos de qualidade”. Além da 
recente criação de uma marca, a Esto-
res Império alterou a sua imagem, pelo 
seu 25º aniversário, também no senti-
do de atualizar a empresa e escapar ao 
rótulo de “empresa antiga”. 

“O passa a palavra 
é fundamental”
Estar na vanguarda da inovação e procu-
rar estratégias empreendedoras de for-
ma constante, é uma tarefa de grande 
importância para a empresa. No entan-
to, a fidelização de um cliente, tendo por 
base os princípios já referidos pela qual 
a empresa se rege, assume igual impor-

tância, uma vez que, nas palavras de 
Manuel Silva “o passa a palavra é funda-
mental para nós”. O empresário reforça 
ainda que “fazemos um acompanha-
mento muito presencial, não temos co-
merciais na rua, o contacto é feito por 
nós e ao longo de 25 anos de história, a 
Estores Império conseguiu uma grande 

carteira de clientes. Nesta empresa, o 
nosso cliente compra aqui uma vez e 
volta para um novo projeto e isso deve-
-se à qualidade do nosso serviço e ao 
facto de estarmos sempre muito próxi-
mos dos nossos clientes”.
Com um volume de trabalho significati-
vo, a Estores Império é procurada por di-

versas áreas geográficas, no entanto, o 
principal foco de mercado é a região da 
Grande Lisboa. A sul de Portugal, no 
Alentejo e no Algarve, o nome da empre-
sa também está bem cimentado, têm 
convites para abrirem filiais em Cascais 
e Algarve a pedido de alguns clientes, 
no entanto e por motivos estratégicos, a 
empresa prefere manter o foco em Lis-
boa e o seu núcleo duro próximo. “O 
problema de expandir a empresa está 
relacionado com a assistência que con-
seguimos dar aos nossos clientes”, ex-
plica Manuel Silva, enquanto Laura Dias 
reforça que “abrir uma filial fora de Lis-
boa neste momento não está nos nos-
sos planos, vamos efetuando alguns 
trabalhos, mas os custos associados, 
especialmente em relação à mão de 
obra e ao serviço pós-venda que esta-
mos habituados a prestar, torna-se num 
ponto negativo. Queremos continuar a 
dar a nossa melhor resposta a todos os 
clientes para que continuem a sentir 
aquela proximidade que tão bem nos 
caracteriza. O nosso intuito é continuar 
a crescer de uma forma sustentada”. 

XXIX



► Celebrando o seu 23º aniversário em 
2018, a Tampcor é a empresa transfor-
madora de uma matéria-prima mundial-
mente denominada Solid Surface, cuja 
marca mais conhecida é o Corian, do gru-
po DuPont. Material esse que se caracte-
riza como uma superfície sólida, resul-
tante de uma combinação de minerais 
naturais, polímero acrílico puro e pigmen-
tos. Vítor e Tiago Santos, pai e filho, expli-
caram ao Empresas+® que a base da 
Tampcor diz respeito a Vítor Santos, fun-
dador da empresa. “O meu pai trabalha-
va no representante da matéria-prima 
que nós transformamos, e a primeira 
marca que esteve em Portugal foi preci-
samente o Corian. O meu pai era comer-
cial da empresa na zona Sul do país. Por 
sua vez, o meu avô era canteiro e traba-
lhava numa empresa de lareiras quando 
o meu pai lhe lançou o desafio de come-
çarem a transformar esta matéria-prima 
que ele comercializava. A Tampcor resul-

tou desse desafio e com um negócio mui-
to pequeno, a empresa foi crescendo até 
atingir a dimensão nacional que apresen-
ta hoje”, palavras de Tiago Santos.

Vantagens da matéria-prima
Segundo Tiago Santos, esta matéria traz 
inúmeras vantagens, nomeadamente o 
facto de ser moldável. “Com esta matéria 
é possível fazer uma bancada de cozinha, 
sem juntas, ou com juntas que sejam im-
percetíveis a olho nu. Este material é cola-
do, seca e cria uma soldadura resistente, 
havendo um consequente tratamento de 
lixa. Dessa forma, não se notam juntas e 
não há necessidade de aplicação de sili-
cone, tendo um aspeto completamente 
clean”, explica Tiago Santos. Outra das 
vantagens deste material prende-se com 
o facto de não absorver nenhum tipo de 
resíduo, tornando a sua limpeza mais sim-
ples, uma vantagem sobretudo para proje-
tos em clínicas ou hospitais.

Tendo em conta as características dos 
materiais, o core business da empresa 
são as cozinhas e, num nicho mais redu-
zido as casas de banho, embora desen-
volvam também trabalhos em superfície 
comerciais. No que diz respeito às áreas 
de negócio, Tiago Santos indica que “es-
ta matéria é propícia a ser aplicadas em 
bancadas e revestimentos de paredes, 
sendo que dessa forma as cozinhas co-
meçaram logo por ser o nosso primeiro 
local de atuação. Em 1995 estávamos 
dedicados principalmente às cozinhas, 
contudo muitas empresas da área da 
pedra começaram também a trabalhar 
esta matéria-prima e para não perder-
mos faturação, começamos também a ir 
para revestimentos de casas de banho, 
lavatórios, banheiras, entre outros”. 
Além da transformação da matéria, a 
Tampcor faz a aplicação no local, con-
tando com uma equipa própria e espe-
cializada.

Na parte de design, a Tampcor trabalha 
para revenda de outras empresas, que 
tratam de vender o produto ao público, 
sendo essas empresas as responsáveis 
por esta área. Regra geral, a empresa 
parceira da Tampcor faz chegar as ima-
gens e os projetos para depois serem fa-
bricados. Desde há dois anos e para o ca-
so do consumidor final se dirigir direta-
mente à Tampcor, a empresa arranja so-
lução através do trabalho com designers 
e arquitetos de confiança.

Aposta no mercado externo
Com mais de 20 anos de atividade, vá-
rios foram os desafios lançados à Tamp-
cor, que trabalha de norte a sul do país.  
O Brasil e Angola também foram merca-
dos apetecíveis para a Tampcor, que in-
vestiu nos mesmos até à sua quebra re-
cente. De resto, a empresa está de por-
tas abertas para o mercado estrangeiro 
e 2018 é um ano de grande aposta nes-

Vítor e Tiago Santos são os 
responsáveis da Tampcor, 

uma empresa de 
transformação e aplicação 
de materiais como Corian, 

Hi-Macs e Kerrock para 
serem utilizados na área 

da construção civil. 
Especialistas numa 

matéria acrílica, moldável 
e perfeita para ser 

utilizada em cozinhas e 
casas de banho, a Tampcor 

trabalha em parceria com 
algumas das principais 

marcas produtoras desta 
matéria. Com presença em 

todo o país, 2018 será o 
ano em que esta empresa, 

sediada em Cascais, irá 
apostar a fundo no 

mercado externo.

Impulsionadores 
de transformação

TAMPCOR

Tiago e Vitor Santos
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se sentido, sobretudo no que diz respei-
to ao mercado europeu, onde a empresa 
já conseguiu projetos, nomeadamente 
em Espanha, Itália, Suíça e França. No 
entanto, esses projetos aconteceram de 
forma esporádica e os planos passam 
por reforçar a presença da Tampcor nes-
ses países.

A importância 
do acompanhamento pós-venda 
Numa altura em que se fala de um pós-
-crise na construção, a concorrência tor-
na-se cada vez mais apertada, embora a 
Tampcor faça questão de manter uma re-
lação saudável com algumas das empre-
sas deste setor de atividade. “Temos 
uma boa relação com algumas empresas 
concorrentes, chegando a ser até uma re-
lação de amizade. Além disso, como es-
tamos focados nas cozinhas e nas casas 
de banho, enquanto as outras empresas 
se dedicam mais a espaços comerciais, 
há mercado para todos”, afirma Tiago 
Santos, sem deixar de referir alguma 
preocupação, face ao modo de atuação 
de outras empresas concorrentes.  

“Nos últimos dois anos, devido à crise, 
existiram muitas empresas na área da 
pedra e da carpintaria, que devido à sua 
faturação, começaram a entrar neste ne-
gócio. É uma concorrência difícil, porque 
os preços apresentados não são cons-

tantes. Além disso, a forma como a maté-
ria-prima é aplicada por eles nem sempre 
é dentro das normas e o produto começa 
a ficar com uma má imagem no mercado, 
o que acaba por nos afetar”. O cuidado 
na aplicação e no tratamento da maté-

ria-prima é um dos fatores que diferencia 
a Tampcor no mercado, aliado ao acom-
panhamento aproximado ao cliente, em 
todas as fases de projeto. 
A qualidade de fabrico é um dos ex libris 
da empresa, sendo que a Tampcor “exige 
dos colaboradores um padrão de quali-
dade no seu trabalho medido ao segun-
do. Fazemos acompanhamento antes da 
obra, com a orçamentação e também 
durante a obra. Ajudamos os clientes em 
tudo o que eles precisam e estamos 
completamente disponíveis. Mesmo no 
final continuamos preocupados em aju-
dar o cliente em qualquer detalhe, dúvi-
da ou reparação necessária”, garante 
Tiago Santos.
A Tampcor é uma empresa familiar que 
encontra um cruzamento de gerações. 
Se Tiago Santos se dedica à parte co-
mercial, Vítor Santos está mais ligado à 
produção. Ao ver o filho assumir as ré-
deas da empresa da família, o pai em 
conversa com o Empresas+® confessa-
-se “satisfeito pelo percurso do meu fi-
lho. Apoiamo-nos um ao outro, ele na ad-
ministração e eu produção”. 
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► Rui Bicho e Pedro Rosado são os dois 
sócios fundadores e administradores da 
Espaço Piscinas, uma empresa de elei-
ção para quem procura uma construtora 
de piscinas de confiança, ou para quem 
procura um serviço de manutenção efi-
ciente. Com quase 30 anos de ligação a 
esta atividade, Rui Bicho explica em en-
trevista ao Empresas+®, de que forma 
todo o seu know-how, culminou na cria-
ção desta sociedade, existente há já on-
ze anos. “Tenho uma vida ligada ao se-
tor da construção e manutenção de pis-
cinas. Já estou neste ramo desde os 
meus tempos de estudante, onde come-
cei por trabalhar numa empresa como 
funcionário. Comecei para ajudar nu-
mas férias de natal e rapidamente pas-
sei da serventia para a parte técnica. Na 
altura tive um mentor que me orientou e 
permitiu que eu aliasse os meus conhe-
cimentos em eletricidade, com a parte 
hidráulica. A partir daí fui sempre evo-
luindo neste setor de atividade e acabei 
por abandonar a empresa e começar a 
trabalhar por conta própria. Eu e o Pedro 
Rosado conhecemo-nos desde muito no-
vos e na altura em que trabalhava por 

conta própria, prestei alguns serviços 
para uma empresa onde ele trabalhava 
que acabou uns anos mais tarde por 
cessar funções. Acabei por aceitar um 
novo desafio e precisava de um parceiro 
de trabalho à altura, sobretudo para ge-
rir a parte administrativa. Em 2007 eu e 
Pedro Rosado decidimos criar uma so-
ciedade”.

Muito mais do que construção
“Somos dois sócios, eu ligado à adminis-
tração e o Rui ligado à parte mais técni-
ca, devido à sua larga experiência no ra-
mo e à sua paixão pelo mesmo”, explica 
Pedro Rosado a propósito da organiza-
ção da Espaço Piscinas, acrescentando 
ainda que “incrementamos este nome 
de mercado, porque todas as empresas 
em redor trabalhavam na construção e 
nós aparecemos para prestar um serviço 
acrescentado”. Desta forma, a Espaço 
Piscinas dedica-se a serviços que vão 
para além da construção, com um espe-
cial cuidado pelo serviço pós-venda, es-
pecializado e orientado para as verdadei-
ras necessidades do cliente, disponibili-
zando uma resposta quase singular nes-

te setor de atividade. Para tal, a empresa 
apoia-se em alguns parceiros de traba-
lho que, com a sua especialização, com-
plementam o serviço da Espaço Pisci-
nas. “Além da instalação e construção, 
tem de haver uma boa capacidade de 
resposta, até porque apesar de traba-
lharmos mais para o setor particular, te-
mos também uma fatia de clientes em-
presariais e de setor público, que nos 
obriga a conseguir responder rapida-
mente”, acrescenta Rui Bicho.

No que diz respeito à construção, a  
Espaço Piscinas e os seus parceiros tem 
capacidade de fazer um projeto a con-
cluir num prazo entre três semanas e 
um mês. No serviço de manutenção e 
assistência técnica, o seu foco principal 
é a manutenção de cerca de 150 pisci-
nas de forma regular durante todo o 
ano, sendo que no verão o número pode 
aumentar significativamente. Com técni-
cos especializados, toda a equipa dá as 
melhores garantias a nível de assistên-

Desengane-se quem pensa que a Espaço Piscinas é uma empresa 
meramente ligada à construção de piscinas. Esta empresa situada 

no Seixal dedica-se não só à construção e remodelação de 
piscinas, como à manutenção e apoio pós-obra, sendo este 

segmento o principal foco do seu trabalho. Garantir a satisfação 
de um cliente é imperativo e nesse sentido, a Espaço Piscinas 

trabalha com os mais prestigiados nomes do mercado, além de 
garantir um acompanhamento próximo e personalizado ao cliente.

Este é o espaço 
para as piscinas

ESPAÇO PISCINAS

Rui Bicho e Pedro Rosado
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“TENHO UMA VIDA LIGADA AO SETOR DA 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS.  
JÁ ESTOU NESTE RAMO DESDE OS MEUS TEMPOS 
DE ESTUDANTE, ONDE COMECEI POR TRABALHAR 
NUMA EMPRESA COMO FUNCIONÁRIO”



cia, para que os clientes consigam usu-
fruir das piscinas com toda a segurança, 
para tal conta com uma excelente rede 
de parceiros na qual se destaca a Zodiac 
e a Fluidra.
“A grande diferença acaba por ser a nos-
sa seriedade, o facto de não deixarmos fi-
car mal o cliente e de estarmos disponí-
veis para ele após a obra”, adiantam.

Evolução constante
A Espaço Piscinas está em fase de cresci-
mento, apoiando-se numa nova loja, si-
tuada na Charneca da Caparica, um es-
paço que serve de venda ao público. 
Além deste novo espaço, a empresa en-
contra-se no mercado constantemente à 
procura de soluções e dos equipamentos 
mais inovadores do mercado. 
A Espaço Piscinas explora ainda uma 
outra vertente do negócio relacionada 
com a parte de wellness, nomeadamen-
te com a construção de saunas, banhos 
turcos e spas.
Com uma aposta constante na evolução 
da empresa, Pedro Rosado garante que 
“a Espaço Piscinas está sempre à procu-

ra de serviços e produtos inovadores no 
mercado. Vendemos todo o tipo de produ-
tos e todos eles têm saída. Como exem-
plo disso apostamos em dois equipamen-
tos da Zodiac, uma bomba de velocidade 
variável Flo Pro VS, amiga do ambiente e 
que reduz até 90% o consumo energético 
e a nível de tratamento de água um apa-
relho igualmente amigo do ambiente, o 
MAGNAPOOL, que reduz a energia e os 
químicos utilizados. Este tratamento de 
água patenteado com magnésio promove 
uma água cristalina e com uma suavida-
de incomparavel o que comprova que 
procuramos sempre os melhores méto-

dos e equipamentos de instalação. Apos-
tamos num equipamento de eleição da  
Empresa Fluidra:  o analisador inteligente 
BLUE CONNECT. Além disso, não temos 
um serviço generalista e adaptamos o 
nosso trabalho às necessidades de cada 
um dos nossos clientes, sempre com a 
garantia de que prestamos o melhor ser-
viço possível”, termina. 
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► Miguel Esteves é licenciado em Arquite-
tura e trabalha por conta própria há cerca 
de 40 anos. Formado na atual Escola Su-
perior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL), o 
arquiteto explica, em conversa com o Em-
presas+®, que começou por trabalhar em 
ateliers quando ainda era estudante. “No 
meu primeiro ano de licenciatura já estava 
a trabalhar num gabinete em Lisboa. En-
tretanto deu-se o 25 de abril e a escola fe-
chou por uns tempos e acabei por ir para 
o Brasil. Aproveitei essa estadia para tra-
balhar como desenhador num escritório 
de arquitetos conceituados em Campinas. 
Regressei para concluir o curso em 1977 
e voltei para os ateliers onde tinha traba-
lhado em Lisboa. Já como arquiteto, co-
mecei a colaborar em projetos para um 
promotor imobiliário de Lisboa, mantendo 
em paralelo um gabinete próprio. Atual-
mente, mantenho o atelier com um total 
de sete arquitetos”.

Serviços de projeto 
e fiscalização
O desenvolvimento de projetos de arquite-
tura e a fiscalização de obras, são os prin-
cipais serviços executados pelo atelier Mi-
guel Esteves Arquitectos. Para cada espe-
cialidade, o atelier trabalha com parceiros 
próprios ou com empresas indicadas, da 
confiança do cliente, permitindo-lhe fazer 
a coordenação das especialidades e assu-
mir projetos sob o conceito chave na mão. 
No que se refere à arquitetura, Miguel Es-
teves indica que “o trabalho é sempre 
adaptado ao cliente, sendo o serviço sem-
pre personalizado. Uma das nossas gran-
des preocupações em projeto, para além 
do desenvolvimento do programa, da fun-
cionalidade e da estética do edifício, é a 
sua integração com a envolvente e com as 
pré-existências. É fundamental fazer a in-
tegração da arquitetura no espaço envol-
vente, respeitando todas as condicionan-

tes do lugar onde se intervém, quer morfo-
lógicas, estéticas, climáticas e dos mate-
riais. O restante depende muito do cliente 
e nós temos de ter a perceção e a sensibi-
lidade para apreender o que ele deseja e 
necessita e, se realmente o seu programa 
se pode efetivar no espaço de obra.  
Depois disso, fazemos todo o desenvolvi-
mento do projeto, desde a fase conceptual 
ao acompanhamento do processo nas au-
tarquias e também em obra, até tudo es-
tar finalizado”.
“As pessoas querem um trabalho sério, 
competente e rápido. Às vezes a maior di-
ficuldade está nas legalizações, porque 
os projetos ficam muitas vezes “empata-
dos” nas câmaras e isso é uma situação 
que deve ser denunciada”, acrescenta o 
arquiteto.
Com projetos executados em Portugal, 
Moçambique e Angola, o atelier desenvol-
ve também projetos de reabilitação, não 
fosse este o principal foco da arquitetura 
e da construção a decorrer atualmente 
na Grande Lisboa. Ainda assim, a cons-
trução nova representa a maior parte do 
volume de trabalho na história do atelier. 
Do seu vasto portefólio, destacam-se pro-
jetos como o do Hotel Cascais Miragem, o 
Edifício Valmor, e outros edifícios de habi-
tação nas Avenidas Novas, em Telheiras 

e Alta de Lisboa, como a Quinta das Ca-
mareiras, o Parque dos Príncipes, e a Ur-
banização do Sporting. De Moçambique, 
o arquiteto destaca três grandes edifícios 
em Maputo, um aparthotel, um edifício 
de habitação e um complexo empresa-
rial. A reabilitação de escolas do parque 
escolar, como a Escola Prof. Reynaldo 
dos Santos em Vila Franca de Xira, e a Es-
cola Dom Martinho Vaz de Castelo Bran-
co em Lisboa.  
Com três filhos arquitetos e um engenhei-
ro, o futuro do atelier Miguel Esteves Arqui-
tectos, passará pela segunda geração, es-
perando que se mantenha sempre o mes-
mo espírito. Onde a experiência de Miguel 
Esteves e a ligação intergeracional resul-
tem numa arquitetura consolidada e adap-
tada ao seu tempo. 

Com 40 anos de experiência profissional em arquitetura, Miguel Esteves é um dos nomes de referência 
da praça lisboeta. Com um leque vasto de obras, onde se podem destacar edifícios de habitação e de 
escritórios, hotéis, equipamentos escolares e de saúde, o arquiteto lidera atualmente uma equipa de 

sete arquitetos mais novos, empenhados e com grande gosto por esta atividade.

A experiência de uma equipa 
de arquitetura

MIGUEL ESTEVES ARQUITECTOS
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► Aos 31 anos, Alex Cardoso, de origem 
brasileira e a residir em Portugal desde 
os 27 anos, é o administrador da empre-
sa de construção civil que detém o seu 
nome. Alex Cardoso, em entrevista ao 
Empresas+®, recorda como se integrou 
no ramo da construção. “Apesar de ser 
formado em Tecnologias da Informação, 
sou oriundo de uma família de constru-
tores no Brasil. O meu avô era empreitei-
ro e o meu pai também. Acabei por se-
guir essa vocação ainda jovem, junta-
mente com o meu irmão. Esta aprendi-
zagem foi muito importante porque, em-
bora o conhecimento académico seja 
importante, a experiência prática nesta 
área, vale muito mais. Tenho a obra no 
meu ADN”. Alex Cardoso conta ainda 
que veio para Portugal não à procura de 
trabalho, mas sim de qualidade de vida. 

“Eu e a minha esposa procurávamos 
uma vida melhor do que aquela que tí-
nhamos no Brasil e foi isso que viemos 
procurar em Portugal. No início não co-
nhecia nem o mercado da construção, 
nem o mercado da tecnologia em Portu-
gal. Tive muitas propostas na área da 
tecnologia, mas exigências são muito al-
tas e o ordenado é baixo. Decidi que ia 
investir no mercado da construção. Esta-
beleci contactos na área e comecei a 
trabalhar e a formar uma carteira de 
clientes. Atualmente, eles já nos che-
gam até nós por indicação de outros”.

Da raiz à remodelação
A construtora tem a capacidade de exe-
cutar projetos chave na mão, sendo este 
aliás, o seu foco principal. Através de 
parcerias com gabinetes de arquitetura 

e de fornecedores de materiais de cons-
trução, a Alex Cardoso Construção Civil 
consegue estar assim presente em to-
das as fases de um projeto, desde a pre-
paração do terreno, até à decoração dos 
interiores da casa. “Atualmente não con-
seguimos atender a pedidos para traba-
lhos mais pequenos, porque em termos 
práticos, não é lucrativo. Trabalhamos o 
“chave na mão” e quando um cliente se 
apresenta sem um projeto definido, a 
nossa missão é entender a sua necessi-
dade. Definido o projeto, partimos para 
a execução, com um gestor de obra a 
ajudar-nos diariamente e a transmitir o 
seu feedback aos clientes”, refere o em-
presário.
Atuando essencialmente no mercado de 
Lisboa e na Margem Sul do Tejo, a Alex 
Cardoso Construção Civil desenvolve 
tanto obras novas como trabalhos de 
reabilitação. Este último segmento tem 

registado um crescimento muito interes-
sante na capital, contrariamente ao que 
tem acontecido na Margem Sul onde se 
está a verificar muito a construção nova. 
Do seu portefólio, Alex Cardoso destaca 
sobretudo sua experiência na execução 
de projetos de arquitectos muito exigen-
tes, com elevado nível de detalhes nos 
acabamentos e na utilização de mate-
riais nobres e frágeis. 
Com 12 colaboradores em permanên-
cia, o futuro da Alex Cardoso Construção 
Civil passa pelo alargamento da equipa 
técnica, com a contratação de um arqui-
teto e um engenheiro com experiência 
na execução de projetos de médio e de 
grande porte. “Queremos ter a equipa 
completa já este verão. Desta forma, o 
cliente terá mais confiança e segurança, 
por saber que tem aqui uma equipa ca-
pacitada para elaborar qualquer proje-
to”, termina. 

A Alex Cardoso é uma empresa especializada no setor da 
construção civil. Dedicada essencialmente a projetos chave 

na mão, esta construtora sediada em Almada, apresenta 
soluções que possibilita o desenvolvimento de todas as fases 
de uma obra. Com obras essencialmente na região da Grande 

Lisboa e na Margem Sul do Tejo, a Alex Cardoso é já uma 
referência na região e um parceiro de confiança para a 

execução de projetos de construção civil.

“Tenho a obra no meu ADN”
ALEX CARDOSO – CONSTRUÇÃO CIVIL
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► Ana Paula e Boa Ventura Gomes são 
os responsáveis pela Tons de Banho, 
uma loja lisboeta, de remodelação e 
construção de habitações, especializada 
no segmento das casas de banho. De 
portas abertas desde 2010, a Tons de 
Banho foi um projeto originado por três 
pessoas, após o encerramento de uma 
loja do mesmo setor de atividade ter fe-
chado portas, no mesmo local onde se 
encontra atualmente a Tons de Banho. 
Em entrevista ao Empresas+®, Ana Pau-
la conta que “antes de abrirmos a Tons 
de Banho, já trabalhávamos na loja que 
existia neste espaço. Quando esta fe-
chou, eu, o meu marido e o Boa Ventura 
Gomes decidimos pegar no negócio e as-
sumimos uma nova empresa”. 

Com um serviço de atendimento perso-
nalizado, a Tons de Banho é constituída 
por equipa especializada que é compos-
ta por elementos na área da engenharia, 
da arquitetura e do design, sendo que o 
cliente pode escolher os elementos com 
que quer trabalhar. Por sua vez, Boa 
Ventura Gomes explica que estes clien-
tes “são, regra geral, o consumidor final, 
que em alguns casos já tem os seus pró-
prios parceiros de engenharia ou arqui-
tetura. Temos também uma fatia de 
clientes, que são arquitetos”.
Com uma forte presença em Lisboa, a 
Tons de Banho tem como área de pros-
peção não só o centro da cidade, como 
também a linha de Sintra, Cascais e a 
Margem Sul do Tejo.

“Destacamo-nos 
pelo atendimento”
Comercializando produtos que vão desde 
azulejos, sanitários, pavimentos e todo o 
tipo de acessórios de casa de banho e 
trabalhando com marcas de referência 
como a Revigrés, a Pavigrés, Rocca, entre 
outras marcas alemãs, italianas e espa-

nholas, o que distingue a Tons de Banho 
é a qualidade do serviço e o atendimento 
ao cliente. “Só temos uma pessoa da 
área comercial, todos os outros têm for-
mação e isso distingue-nos da concorrên-
cia, cujo serviço se baseia no preço, en-
quanto nós apresentamos produtos de 
uma gama elevada e fazemos um atendi-
mento completamente personalizado a 
cada cliente. Isso acontece porque temos 
capacidade e conhecimentos para tal. 
Vamos continuar a apostar num segmen-
to elitista, até porque quando começa-
mos na Tons de Banho tínhamos vende-
dores puros, no entanto achamos que o 
mercado nesta altura tinha de se diferen-
ciar e queremos estar um patamar dife-
rente”, reforça Ana Paula.

Nesta loja lisboeta, um projeto começa 
desde o primeiro contacto com o clien-
te, com a formulação da planificação 
em 3D, segue para o processo de obra e 
é entregue como chave na mão. Desta 
forma, a Tons de Banho garante um 
acompanhamento do início ao fim do 
projeto, livrando o cliente de outras 
preocupações.
Concentrados no presente mas sem es-
quecer o futuro, a Tons de Banho preten-
de apostar numa remodelação do espa-
ço atual e fortalecer a sua presença em 
Lisboa, com novos produtos e uma 
maior variedade de marcas de gama al-
ta. Para o futuro é expectável que a Tons 
de Banho entre a médio prazo no seg-
mento de venda de cozinhas. 

Dedicada a serviços de remodelação e construção de casas de 
banho, a Tons de Banho surge no mercado direcionada para um 

público de classe média/alta, facultando um serviço 
personalizado, com os melhores produtos disponíveis. 

Atuando sobretudo na zona da Grande Lisboa, a Tons de Banho 
é composta por uma equipa especializada e experiente, 

garantindo a um cliente a possibilidade de executar um projeto 
completo, desde o 3D, até à chave na mão.

Tons de requinte, 
tons de qualidade

TONS DE BANHO
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► José Carvalho Peixoto é o fundador da 
Mármores Peixoto e é o homem com 
maior know-how em toda a empresa, sen-
do um elemento fundamental em qual-
quer processo de aplicação de obra. 
Atualmente trabalha em parceria com o 
filho, Marco Peixoto, que por sua vez se 
dedica à parte comercial, ao marketing e 
à imagem da Mármores Peixoto. “Traba-
lho neste setor de atividade há cerca de 
40 anos. Comecei por trabalhar nos már-
mores para outra empresa e em dois 
anos decidi trabalhar por conta própria. 
Foi nesse sentido que criei a Mármores 
Peixoto”, indica José Carvalho Peixoto em 
conversa com o Empresas+®. 
No que diz respeito a serviços prestados, 
a Mármores Peixoto dedica-se à transfor-
mação de mármores e granito para habi-
tações na área da construção, com capa-
cidade para trabalhar desde as ombreiras, 
soleiras, forras de parede, casa de banho, 
cozinha, entre outros espaços que sejam 

trabalhados em pedra. Marco Peixoto, 
também em entrevista, explica que “na 
nossa empresa, quando um cliente vem 
ter connosco para um projeto, nós vamos 
a casa dele, tiramos as medidas, o cliente 
escolhe o material que quer e nós informa-
mo-lo de tudo, damos um orçamento, fa-
zemos entrega, aplicação e montagem. 
Como o meu pai é a pessoa mais experien-
te, é um elemento fundamental na obra”.
Com trabalho em vários pontos do país, a 
Mármores Peixoto foca-se essencialmen-
te na área da Grande Lisboa, com grande 
exportação nacional para Setúbal, Alen-
tejo e Algarve e atuando para um público 
essencialmente empresarial, maioritaria-
mente da área da remodelação. A Már-
mores Peixoto, mesmo em menor percen-
tagem, trabalha também com o consumi-
dor final, sendo o seu trabalho indepen-
dente de qualquer parceria. No que diz 
respeito ao mercado externo, a Mármo-
res Peixoto tem feito exportação de pro-

duto com grande relevo para São Tomé e 
Príncipe, Angola e Cabo Verde. 
José Carvalho Peixoto recorda um dos 
projetos de grande destaque na história 
da empresa que fez para um cliente ale-
mão, que contactou a Mármores Peixoto 
com o objetivo de revestir toda a sua ca-
sa em mármore. “Este cliente alemão foi 
um dos nossos projetos mais aliciantes e 
complicados também, porque ele pediu-
-nos que a casa fosse revestida com um 
mármore que é difícil de trabalhar pois 
tem muitas quebras e tem de levar resi-
nas para se fixar. O cliente não queria na-
da em madeira e até os móveis eram fei-
tos à base deste mármore, uma vez que 
dava um aspeto mais rústico e requinta-
do ao espaço”, conta Marco Peixoto. 
Durante a fase de projeto, uma das gran-
des preocupações da Mármores Peixoto 
passa por explicar ao cliente a funcionali-
dade da pedra utilizada. “Há pessoas 
que chegam interessadas em certos ti-

pos de mármores ou granitos e vem ter 
connosco nesse sentido. Nós indicamos 
as melhores soluções para cada caso e 
as vantagens e desvantagens da utiliza-
ção de determinada pedra, para que o 
cliente perceba o que é melhor para o 
seu projeto”, nota o fundador.
Com um total de três colaboradores, um 
dos principais compromissos da empresa 
é dar uma resposta rápida aos seus clien-
tes, mas sem prometer prazos irrealistas. 
Numa altura em que a concorrência é ca-
da vez mais apertada, a Mármores Peixoto 
não demonstra muita preocupação em re-
lação aos seus concorrentes porque, além 
de ter uma rápida capacidade da respos-
ta, a empresa tem ao seu dispor os preços 
mais acessíveis do mercado, sem descui-
dar a qualidade do serviço e da obra. Man-
ter a qualidade do serviço, é de resto um 
dos principais objetivos para o futuro da 
Mármores Peixoto, assim com a expansão 
de mercado e o aumento de equipa. 

Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Mármores 
Peixoto é uma das empresas de confiança no que diz respeito à 
comercialização e aplicação de mármores e granitos na zona da 

Grande Lisboa. Especializados em mármores, a empresa tem 
capacidade de fazer um trabalho de transformação e construção 

em grande escala em habitações e mobiliário.

A vantagem da experiência
MÁRMORES PEIXOTO

XXXVII

Marco Peixoto e José Carvalho Peixoto



► Fundada em 2016, a Ana Morgado 
Properties é uma imobiliária de excelên-
cia situada na Quinta da Beloura, no con-
celho de Sintra. Ambição e persistência 
são talvez os adjetivos que melhor des-
crevem Ana Morgado que se lançou nes-
te negócio a solo e hoje emprega mais 
quatro colaboradores. Sem medo de ar-
riscar, decidiu enveredar por esta área de 
atividade e descobriu uma nova paixão. 
“Quando comecei a trabalhar neste sec-
tor, em 2010, tive um ano sem vender um 
único imóvel. Foram 12 meses de traba-
lho sem qualquer retorno financeiro, mas 
isto permitiu-me crescer e aprender mui-
to sobre esta atividade”, recorda a em-
presária. 
A compra de casa é, para a maioria das 
pessoas, o maior investimento das suas 
vidas, e desta forma, é importante que 
esteja tudo conforme idealizaram, desde 
o imóvel propriamente dito, até à área on-
de está inserido. “Preocupamo-nos em 
angariar casas que na sua envolvência 

tenham as condições necessárias para 
se viver confortavelmente, como super-
mercados, escolas e os principais servi-
ços disponíveis”, assume Ana Morgado. 
Para a empresária, o importante não são 
apenas os números e o que pode vir a lu-
crar com as vendas, mas também o bem-
-estar dos clientes que a procuram para 
fazer negócio. 
Fiel aos seus princípios, Ana Morgado ad-
mite que prefere perder um negócio do 
que aconselhar alguém a comprar algo 
que saiba não ser exatamente o que pro-
cura ou que precisa. “A minha responsa-
bilidade é mostrar as vantagens e tam-
bém os inconvenientes que implicam a 
decisão de adquirir cada um dos imóveis. 
Claro que depois caberá sempre ao clien-
te a decisão final”, completa. 
Ana Morgado detém um vasto leque de 
imóveis disponíveis, na sua grande 
maioria situados na Quinta da Beloura, 
mas também em Cascais, Lisboa, Sintra 
e Oeiras, dirigidos ao segmento médio-

-alto, alto e luxo. “Temos neste momento 
uma carteira de clientes compradores, 
portugueses e estrangeiros, particulares 
e investidores, que nos procuram para a 
compra de casa”. O processo de compra 
segue um procedimento contínuo, que 
vai desde uma conversa inicial com o 
cliente, onde se analisa em detalhe 
aquilo que procura, até à seleção dos 
imóveis que melhor se adequam às suas 
necessidades, com o posterior acompa-
nhamento de compra e também com a 
garantia de todo o apoio jurídico neces-
sário. Para esta imobiliária, o negócio vi-
ve muito da proximidade com as pes-
soas e da segurança e seriedade com 
que tratam cada um dos projetos de 
compra e venda. “O nosso trabalho é na 
rua, todos os dias batemos à porta das 
pessoas, tentamos ir ao encontro delas 
e dar-nos a conhecer”, revela Ana Mor-
gado. A concorrência é também ela en-
carada com positivismo e é vista como 
uma oportunidade de negócio. “Faço 
parcerias com todas as imobiliárias. Es-
tou disposta a partilhar negócios e dis-
ponível para trabalhar em conjunto com 
todos os parceiros. Temos todos a ga-
nhar com isso, seja o proprietário, nós 
mediadores e também o cliente final”, 
acrescenta.

Um caminho a percorrer
Atualmente a trabalhar na vertente onli-
ne, foi no espaço virtual que apostou pa-
ra iniciar e desenvolver o seu negócio. 
Empresária de vocação, Ana Morgado 
acredita ter ainda um percurso muito lon-
go a explorar no setor imobiliário. Para 
breve, planeia a abertura de um espaço 
físico, com o intuito de receber os clien-
tes, oferecer-lhes as melhores condições 
de conforto e tranquilidade, onde pos-
sam entrar para conversar ou simples-
mente tomar um café. Em vista, tem tam-
bém o aumento da equipa de trabalho, 
conciliando a experiência de uns com a 
juventude e vontade de aprender de ou-
tros. “Temos ainda muito trabalho pela 
frente. Estamos a preparar algo que cer-
tamente deixará os nossos clientes muito 
satisfeitos”, termina Ana Morgado. 

Sediada na Quinta da Beloura, no concelho de Sintra, a imobiliária Ana Morgado Properties é 
já um projeto de sucesso. A sua carteira de imóveis tem como requisito principal a 

qualidade. Conhecida pela sua simpatia, seriedade e serviço de excelência, esta pode ser a 
imobiliária que procura para comprar a casa dos seus sonhos.

IMAGINE A CASA DOS SEUS SONHOS. 
SE EXISTIR, VAMOS ENCONTRAR

ANA MORGADO PROPERTIES
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“TEMOS NESTE MOMENTO UMA CARTEIRA DE 
CLIENTES COMPRADORES, PORTUGUESES E 
ESTRANGEIROS, PARTICULARES E INVESTIDORES, 
QUE NOS PROCURAM PARA A COMPRA DE CASA”

Ana Morgado







► Luís Paulo Costa assume pela primei-
ra vez os destinos da Câmara Municipal 
de Arganil e consigo trouxe inúmeros 
projetos de valorização do território a vá-
rios níveis. Embora tivesse, em momen-
to de campanha eleitoral, apresentado 
aquela que seria a sua proposta para o 
decorrer do primeiro mandato, tem visto 
algumas limitações a imporem-se devi-
do aos estragos causados pelos incên-
dios. “Nós tínhamos um plano muito am-

bicioso e muito bem definido com uma 
perspetiva que daria um novo fôlego ao 
concelho, mas percebemos que de um 
dia para o outro os planos podem ser al-
terados ou mudados de prioridade. Nós 
tivemos aqui a tragédia dos incêndios 
de 15 e 16 de outubro que realmente fo-
ram muito severos para o concelho e vie-
ram alterar as nossas prioridades, no-
meadamente aquilo que são as exigên-
cias do ponto de vista financeiro. Estas 
consequências do pós incêndio colo-
cam-nos alguns entraves naquilo que 
era inicialmente a nossa estratégia para 
o concelho”, revela o presidente.

Um trabalho sólido em prol 
da educação e da ação social
O atual presidente da Câmara Municipal 
de Arganil tem vindo a desenvolver um 
trabalho significativo no que tem a ver 
com a requalificação dos equipamentos 
de ensino. Embora na área da educação 
o trabalho efetuado represente uma 

elevada percentagem daquilo que era 
pressuposto, nomeadamente na cons-
trução do centro escolar em Côja, São 
Martinho da Cortiça e Arganil, faltam, 
contudo, alguns projetos para terminar 
este investimento. “Resta-nos concluir o 
centro escolar em Sarzedo, uma em-
preitada que está a decorrer e que de-
via ter sido concluída no final do ano, 
mas deverá estar em condições de en-
trar em funcionamento no terceiro pe-
ríodo letivo do presente ano. Temos ain-
da o Jardim de Infância e Escola Primá-
ria de Pomares. Naquilo que tem a ver 
com o primeiro ciclo e pré-escolar os in-
vestimentos que estão em curso de mo-
mento  fecharão um ciclo de investi-
mento que é realmente importante para 
o concelho”, afirma Luís Paulo Costa. 
Atendendo à ação social, o Município de 
Arganil dispõe de uma rede de IPSS (Ins-
tituições Particulares de Solidariedade 
Social) de excelência, com uma capaci-
dade de resposta eficiente e a um eleva-

do nível de  profissionalismo. No entan-
to, o atual executivo há muito procura 
uma solução para uma pequena franja 
da população acompanhada pela  
APPACDM (Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental). “Temos aqui no concelho al-
guns jovens com deficiência mental, al-
guns desses jovens com 50 anos cujo 
seu futuro começa a preocupar os pais. 
Estamos a trabalhar com a APPACDM 
para lhes dar uma área de residência. 

Luís Paulo Costa assumiu recentemente o seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Arganil, 
com um registo de 47.71% dos votos. Uma vila do concelho de Coimbra que se destaca pelo verde 

das suas paisagens e pelas praias fluviais. Estes aspetos representam um grande foco do autarca, 
ao mesmo tempo que áreas como a da educação e ação social. Em entrevista ao Empresas+®,  

o autarca revela os seus objetivos para os próximos quatro anos. 

ARGANIL, UM CONCELHO 
PARA VISITAR E FICAR

MUNICÍPIO DE ARGANIL

Luís Paulo Costa
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Novo autarca



Acrescento que o próprio município ce-
deu já um edifício para fazer essas insta-
lações. Agora falta o financiamento, de 
modo a que seja possível concretizar”, re-
vela o presidente. 

Atrair investimento jovem
Arganil, tal como inúmeros municípios 
de baixa densidade enfrenta o problema 
da fixação de população jovem no con-
celho. Nesse sentido, o atual presidente 
da câmara municipal tem vindo a procu-
rar soluções para reverter esta situação. 
“Estes jovens representam a população 
melhor qualificada mas que ao mesmo 
tempo é a mesma que foge do território. 
As apostas que fazemos passam pela 
criação de incentivos para a criação da 
sua própria empresa. Investimos nisso 
em parceria com as instituições univer-
sitárias e as incubadoras de empresas”, 
afirma Luís Paulo Costa. A autarquia en-
controu no Instituto Pedro Nunes, consi-
derada uma das melhores incubadoras 
de empresas do mundo, o parceiro ideal 
para fomentar o investimento e atrair os 
jovens ao concelho. “Além disso temos 
alguns atrativos fiscais por exemplo, a 
autarquia abdica dos 5% de IRS a que 
tem direito, temos as taxas de IMI mais 

baixas do país e um tarifário de água 
apetecível. Aqui temos um ambiente fa-
vorável. Acrescento ainda que estamos 
a trabalhar na ampliação da zona indus-
trial do concelho numa tentativa de pro-
porcionar atratividade para empresas”, 
acrescenta. 

Investir no turismo 
de natureza 
No momento da apresentação da sua 
candidatura à Câmara Municipal de Arga-
nil, Luís Paulo Costa apostou num cader-
no eleitoral que em muito incidia no turis-
mo de natureza. No entanto, e devido ao 
flagelo dos incêndios do verão passado o 
autarca acredita que ainda é capaz de le-

var a cabo os projetos a que se propôs ini-
cialmente. “A natureza tem a capacidade 
de se regenerar. Sabemos que agora es-
tá tudo negro mas daqui a alguns meses 
teremos novamente uma paisagem ver-
dejante e, neste sentido, temos apostas 
importantes na área do turismo. Temos o 
relançamento de algumas infraestrutu-
ras como é o caso do Parque Municipal 
de Campismo que se encontra atualmen-
te desatualizado e com infraestruturas 
antiquadas. O nosso objetivo passa por 
ampliá-lo e requalificá-lo com a instala-
ção de alguns bungalows”, revela Luís 
Paulo Costa. Arganil é ainda um concelho 
dotado de inúmeras praias fluviais, algu-
mas delas classificadas com galardões 

de bandeira azul e de acessibilidade. 
“Neste sentido, temos a perspetiva de re-
qualificar aquela que era uma zona de 
banhos, na Penada da Talhada. Na vila 
de Côja, queremos ainda tornar a praia 
fluvial numa praia de melhor acessibilida-
de”, acrescenta o presidente. 

Mensagem
“A mensagem que eu quero transmitir é 
essencialmente a garantia de que po-
dem confiar no presidente que elege-
ram. À população do meu concelho que-
ro dizer que mesmo tendo noção das di-
ficuldades com que nos estamos a depa-
rar atualmente, acredito que será possí-
vel ultrapassá-las e honrar os principais 
compromissos eleitorais assumidos.  
Fizemos uma campanha séria sem pro-
messas que não podíamos cumprir.  
Fizemos um caminho diferente que as 
pessoas reconheceram. Resta-nos hon-
rar, naturalmente, aquilo que foram os 
compromissos assumidos com os nos-
sos concidadãos”, termina.  
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Piódão, a aldeia remota
A aldeia de Piódão no concelho de Arganil foi a vencedora na categoria de Aldeias 
Remotas das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias®. Neste sentido, o investimento 
no Piódão representa para o autarca Luís Paulo Costa um investimento de elevada 
importância. “Pretendemos fazer investimento na Foz D’Égua, uma zona lindíssima, 
muito procurada e que tem aparecido em muitos postais, mas do ponto de vista das 
condições logísticas, considero não serem as melhores. Temos um investimento no 
âmbito de uma candidatura já aprovada, no sentido de requalificar a zona do largo do 
Piódão com algumas apostas na reformulação do funcionamento da aldeia. E a fechar 
o investimento físico existem aspetos que são absolutamente fulcrais. Queremos 
definir a estruturação do produto turístico no âmbito daquilo que é a diversidade 
de oferta, naturalmente tem que se cruzar a gastronomia com o alojamento e tudo 
isto tem pacotes atrativos. Temos que ter a capacidade de nos locais de maior 
atratividade gerar maior retorno financeiro, utilizando as lojas com tudo o que se faz 
no concelho na área da gastronomia, dos produtos endógenos e do artesanato, essa 
vai ser uma aposta muito grande no Piódão. O Piódão tem uma atratividade brutal 
que pode realmente trazer muito retorno financeiro ao território”, explica o presidente.

“A NATUREZA TEM A CAPACIDADE DE SE REGENERAR. 
SABEMOS QUE AGORA ESTÁ TUDO NEGRO MAS 
DAQUI A ALGUNS MESES TEREMOS NOVAMENTE UMA 
PAISAGEM VERDEJANTE E, NESTE SENTIDO,  TEMOS 
APOSTAS IMPORTANTES NA ÁREA DO TURISMO”



► Carlos e Fernanda Cardoso são o ca-
sal que impulsionou a criação do res-
taurante Os Chefes Ruca, apesar das 
suas experiências profissionais nunca 
terem passado pelo ramo da culinária. 
Ainda assim, em 2002 decidiram em-
barcar nesta nova aventura. Carlos Car-
doso trabalhava como eletricista e Fer-
nanda Cardoso como técnica de análi-
ses e assistente de consultório. Este 
restaurante começou por ser uma pas-
telaria, no entanto, com o passar do 
tempo, o casal enveredou pela área da 
cozinha. O nome peculiar deve-se à jun-
ção do nome Rui cunhado do casal e 
sócio de ambos numa fase inicial, com 
Carlos. Hoje conta com os dois funda-
dores, um cozinheiro, uma assadora, 
uma ajudante de cozinha e uma assis-

tente de sala e cozinha. O restaurante 
oferece comida essencialmente tradi-
cional e típica portuguesa. A diária tem 
um valor de 7.50€, incluindo entradas, 
pão e azeitonas, sopa, o prato principal, 
a bebida e sobremesa. Os Chefes Ruca 
estão abertos diariamente, à exceção 
de terça-feira, com oferta de dois pra-
tos de carne e um de peixe para aman-
tes de cada especialidade. A decoração 
é simples, algo rústica e tipicamente 
portuguesa. 

Especialidades
No restaurante Os Chefes Ruca, a equipa 
oferece um serviço take away que admi-
tem ter bastante procura, aliás a percenta-
gem de clientes que faz a refeição no res-
taurante é equivalente à que usufrui deste 

serviço. Um dos pratos mais conhecidos é 
o frango de churrasco “que chega todos 
os dias fresco”, afirma Fernanda Cardoso. 
A este vêm juntar-se o bife à ruca, um bife 
da vazia grelhado com arroz, batatas fritas 
e salada, o bitoque com molho de mantei-
ga de alho, e a salada à chefe, com frango, 
fruta, molho de cocktail e queijo. Além das 
especialidades, Fernanda Cardoso revela 
que as batatas fritas por serem caseiras e 
cortadas na hora têm muita procura. Ofe-
recem uma carta de vinhos variada com 
produtos para todos os gostos. No que diz 
respeito às sobremesas, apresentam o 
tradicional leite creme, mousse de choco-
late, bolo de bolacha, gelatina entre ou-
tras opções. Como pratos principiais privi-
legiam o bacalhau com natas, o cozido à 
portuguesa, o pernil no forno e o bife da 
vazia, que adjetivam como sendo um bife 
alto e suculento.

Clientes e futuro
Essencialmente atendem clientes de clas-
se média, famílias, casais e trabalhadores. 
Admitem que a chave do sucesso é o traba-
lho e a dedicação pela qual sempre se guia-
ram. A qualidade que oferecem, a simpatia 
e os produtos sempre frescos distinguem o 
restaurante e colocam-no noutro patamar. 
Para além do restaurante Os Chefes Ruca 
têm também uma pastelaria chamada Do-
ce Mel, cujo filho Rafael Cardoso ,apesar de 
ser técnico de análises, gere. Preveem um 
futuro risonho, no entanto aquando as ad-
versidades, acreditam ter bases sólidas pa-
ra as ultrapassar. Irão continuar a primar 
pela qualidade dos produtos, pelo serviço e 
simpatia pela qual sempre se destacaram 
dos restantes. Em termos de investimento 
não excluem a hipótese de acrescentar op-
ções vegetarianas, de fazer entregas ao do-
micílio e contratar mais colaboradores. 

Os Chefes Ruca é um restaurante localizado em Fernão Ferro, 
Seixal, e é aqui se encontram os melhores churrascos da 

região. Serve comida tipicamente portuguesa e é conhecido 
por ter o melhor frango assado da zona, a este petisco acresce 

a simpatia da equipa. É assumidamente um negócio familiar 
que está em funcionamento desde 2002. 

O melhor churrasco 
de Fernão Ferro

OS CHEFES RUCA
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Equipa d’Os Chefes Ruca



► Artur Faleiro frequentou o terceiro 
ano do curso de Direito na Universidade 
Internacional e em 1991 teve a oportu-
nidade de iniciar a sua experiência ban-
cária no Banco Comercial Português. Es-
teve sempre ligado ao setor imobiliário, 
na gestão de vários departamentos cen-
trais responsáveis pelo apoio à rede co-
mercial do banco. Em 2003, integrou 
uma equipa de trabalho ligada ao Desin-
vestimento Imobiliário que viria a liderar 
até junho de 2005, altura em que foi 
convidado a fazer parte de um novo pro-
jeto bancário, o Banco Primus. Neste 
Banco assumiu funções de diretor e teve 
a seu cargo a criação de toda a estrutu-
ra da direção de operações associada 
ao crédito consolidado. Em 2009, com a 
extinção desta área de negócio no Ban-
co Primus e com a alteração do core bu-
siness do banco para o crédito automó-
vel, Artur Faleiro saiu dessa entidade 
bancária. Nesse momento surgiu a opor-
tunidade de criar a própria empresa. Ri-
cardo Miguel Brunheta, licenciou-se em 
Matemáticas Aplicadas e, tal como Artur 
Faleiro, iniciou a sua experiência bancá-
ria em 1998 no Banco Comercial Portu-
guês, onde esteve ligado ao negócio 
imobiliário. Em 2001, assumiu a super-
visão de um dos departamentos que da-
va apoio à rede de sucursais do banco 
na contratação de propostas de crédito 
à habitação. Em 2005, foi convidado a 
fazer parte do projeto bancário Banco 
Primus na área do crédito consolidado, 
onde desempenhou a função de super-
visor. Em 2009, a par do despedimento 
coletivo de todas as  direções associa-
das ao crédito consolidado do Banco Pri-

mus e, à semelhança de Artur Faleiro, 
percebeu que era a altura ideal para ini-
ciarem um negócio por conta própria. 
A Prosas e Números é uma empresa 
fundada pelos dois profissionais acima 
mencionados, que durante vários anos 
partilharam os mesmos projetos com 
responsabilidades distintas. A empresa 
iniciou a sua atividade na área da con-
sultoria financeira, propondo aos seus 
clientes serviços de assessoria na con-
tratação de produtos bancários, sobre-
tudo, empréstimos de crédito à habita-
ção para compra de casa. A par deste 
contrato de serviços de assessoria que 
presta a clientes mais institucionais, a 
Prosas e Números continua a desenvol-
ver a sua atividade no ramo da consul-
toria financeira a particulares. “Desde 
Setembro de 2015, a empresa estabe-
leceu uma parceria estratégica com 
uma outra empresa de consultoria, cuja 
marca comercial nos permite o acesso a 
um vasto conjunto de protocolos e de 
parcerias para disponibilizar aos nossos 
clientes os mais variados serviços finan-
ceiros”, revela o administrador.

Atividades e mercado 
da Prosas e Números
A Prosas e Números está objetivamente 
orientada para dois tipos de clientes, o 
institucional e o particular, ambos no se-
tor bancário e imobiliário. Em relação ao 
cliente institucional, os serviços que 
apresentam tendem a representar um 
custo significativamente inferior ao cus-
to das estruturas internas do setor.  
Estão assim orientados para o cumpri-
mento de objetivos regidos por níveis de 

A Prosas e Números é uma empresa que assenta no espírito 
empreendedor de duas pessoas  ligadas há mais de 20 anos 

ao setor bancário e ao ramo imobiliário. Foi fundada em 2009, 
com sede em Lisboa, e está objetivamente orientada para dois 

tipos de clientes, o institucional e o particular. Apesar da sua  
atual dimensão, a Prosas e Números tem projetos futuros no 

sentido de alargar a sua carteira de clientes.

Do crédito à habitação  
à gestão de imóveis

PROSAS E NÚMEROS

Ricardo Miguel Brunheta
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serviço que procuram resultados rápi-
dos e mensuráveis para as duas partes 
da parceria. Ainda na área mais institu-
cional, o que diferencia a Prosas e Nú-
meros é o compromisso. Estão focados 
no cumprimento de resultados e têm os 
conhecimentos técnicos e a disponibili-
dade para se envolverem naquilo que é 
pedido pelos clientes e parceiros.
Em relação ao cliente particular e fruto 
da recuperação do setor imobiliário, a 
oferta da empresa centra-se nos clien-
tes que precisam de financiamento ban-
cário para a compra de casa, de modo a 
ajudá-los não só com a aprovação des-
ses empréstimos, mas a conseguir que 
os mesmos sejam negociados da me-
lhor forma possível em função do perfil 
de risco de cada cliente.
Quanto aos serviços de consultoria fi-
nanceira que prestam aos clientes par-
ticulares, têm a postura assente numa 
base muito simples: um cliente, uma so-
lução. O cliente particular é acima de tu-
do um cliente referenciado, procura a 
empresa por indicação de terceiros que 
reconhecem o trabalho da mesma.

Serviços disponibilizados
Em relação ao cliente institucional estão 
focados na prestação de serviços admi-
nistrativos, técnicos e jurídicos ligados 
ao desinvestimento imobiliário, em que 
a grande vantagem assenta na redução 
dos custos que terá quando compara-
dos com os custos das suas estruturas 
internas. Também têm serviços de as-
sessoria ligados à gestão de processos 
de crédito à habitação que são captados 
pela rede comercial dos bancos. 
Por outro lado, a oferta dos serviços pa-
ra o cliente particular assenta na gestão 
de um objetivo muito concreto desse 
cliente (a necessidade de uma linha de 

crédito para uma determinada finalida-
de) e na capacidade da empresa de o 
poder ajudar junto dos bancos com 
quem mantêm protocolo.

Mecanismos da empresa 
para aproximar as partes
envolvidas no processo 
Estando há mais de 20 anos neste setor, 
as pessoas conhecem a empresa e aca-
bam por perceber do que são capazes e 
como tornam todos os processos de en-
volvimento muito eficazes. A Prosas e 
Números está, obviamente, focada em 
faturar e em fazer a empresa crescer e 
ser sustentável. No entanto, tem conse-

guido esse objetivo como resultado na-
tural do envolvimento pessoal e profis-
sional nos pedidos dos clientes. Têm a 
noção da dimensão da empresa, mas 
têm a consciência que no setor onde se 
movimentam não são uns estranhos.

Perspetivas para o futuro
A Prosas e Números está a trabalhar nos 
últimos dois anos para conseguir alargar 
a carteira de clientes institucionais. Uma 
vez que conhecem muito bem a concor-
rência, sabem que mais tarde ou mais ce-
do irão conseguir os seus objetivos. Têm 
a consciência do que é preciso para cres-
cer, mas querem fazê-lo de forma susten-
tada e credível, por isso estão cientes de 
que este é um trabalho que precisa de al-
gum tempo para ser concretizado.
Adicionalmente, estão focados em conse-
guir representar uma grande empresa es-
panhola em Portugal. Esta última está 
presente no sector segurador, em que a 
Prosas e Números está envolvida há qua-
se seis anos e que acreditam que poderá 
ter os seus primeiros resultados comer-
ciais ao longo deste ano. 
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A OFERTA DA EMPRESA CENTRA-SE NOS CLIENTES 
QUE PRECISAM DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
PARA A COMPRA DE CASA, DE MODO A AJUDÁ-LOS 
NÃO SÓ COM A APROVAÇÃO DESSES EMPRÉSTIMOS, 
MAS A CONSEGUIR QUE OS MESMOS SEJAM 
NEGOCIADOS DA MELHOR FORMA POSSÍVEL EM 
FUNÇÃO DO PERFIL DE RISCO DE CADA CLIENTE



► Desde cedo, Carlos Trigo se revelou 
um empreendedor com vontade de mar-
car a diferença no mundo empresarial. 
Aos 17 anos, comprou uma máquina de 
filmar e começou a gravar em casamen-
tos e batizados. Mais tarde, juntamente 
com familiares apostou numa empresa 
que detinha várias lojas de retalho, con-
tudo uma boa oportunidade de merca-
do, levou-os a vender o negócio e seguir 
outro rumo. Pela mesma altura, detinha 
uma empresa de construção civil, e pro-
duziam obras de todas as dimensões, 
tanto públicas como privadas.
Hoje, com 52 anos, Carlos Trigo, é pro-
prietário de duas imobiliárias localiza-
das em Setúbal. Em abril do ano passa-
do, percebeu que o país estava a atra-
vessar um período de grande estabilida-
de e crescimento e que seria uma boa 
altura para apostar num mercado que 
sabia ter sucesso, deixando em standby 
a área da construção civil. Depois de 
equacionar a hipótese de abrir uma 
imobiliária isolada, entendeu que o ca-
minho que o franchising da Comprar Ca-
sa estava a percorrer enquadrava-se 
muito no estilo de negócio que queria 
possuir. “A Comprar Casa tem uma pre-
sença crescente no mercado e está nes-
te momento a afirmar-se cada vez 
mais”, aponta Carlos Trigo. Esta é uma 
rede de imobiliárias integradas por as-
sociados da APEMIP (Associação dos 
Profissionais e Empresas de Mediação 
Imobiliária de Portugal), sendo que a 
primeira loja foi inaugurada em 2004, e 

atualmente contam com dezenas de lo-
jas por todo o território nacional e arqui-
pélago dos Açores.

As pessoas em primeiro lugar
“A Comprar Casa, aposta nas pessoas e 
na entreajuda”, afirma o proprietário, 

que mostra como objetivo primordial a 
proximidade com a população, tanto fí-
sica como pessoal. “A nossa filosofia é 
prestar um serviço de qualidade e aju-
dar as pessoas a realizar as suas aspi-
rações e sonhos”, nota Carlos Trigo. 
Neste momento, com uma equipa de 20 

colaboradores, a imobiliária quer ser 
distinguida pelo mérito dos seus servi-
ços, pelo atendimento ao público e pelo 
acompanhamento durante e no pós 
venda. “Antes da angariação de clien-
tes, existe a prospeção, e só depois to-
do o processo de compra, em que o 
cliente é acompanhado em todas as fa-
ses”, continua. Neste sentido, o empre-
sário compara a atividade da imobiliária 
com uma aldeia, em que todos se co-
nhecem e primam pela confiança.  

Características da população  
O estudo do mercado é essencial para o 
sucesso de qualquer empresa, e na 
área imobiliária não é exceção. Sobre a 
sua área de atuação, Carlos Trigo indica 
que “esta zona urbana cresceu muito 
nos anos 70 e 80, as pessoas eram 
atraídas pela indústria e chegavam pro-
venientes do Norte e Alentejo, em busca 

A equipa de Carlos Trigo, 
proprietário da filial 

Comprar Casa em Foros da 
Amora é a responsável por 

tornar as aspirações e 
sonhos da população 

realidade. Movidos por 
valores como o 

profissionalismo, o 
empenho e a competência, 

todos os dias agarram a 
oportunidade de levar a 

felicidade a mais um lar.

De Pessoas para Pessoas
COMPRAR CASA - FOROS DA AMORA
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“ANTES DA 
ANGARIAÇÃO DE 
CLIENTES, EXISTE  
A PROSPEÇÃO, E 
SÓ DEPOIS TODO O 
PROCESSO  
DE COMPRA, EM 
QUE O CLIENTE É 
ACOMPANHADO EM 
TODAS AS FASES”



de emprego e de melhores condições 
de vida. Nessa altura, com 20 anos, não 
tinham as mesmas necessidades que 
hoje, com 60 ou 70 anos têm, então ob-
servamos dois tipos de população: 
aqueles que vivem em apartamentos e 
não se sentem confortáveis em andares 
superiores, procurando-nos para se mu-
darem para infraestruturas mais tér-
reas; ou aqueles que, com um capital 
económico mais elevado, procuram mo-
radias de luxo que podem ascender aos 
dois milhões de euros”. A Comprar Casa 
abrange todas as pessoas, bem como 
as diferentes classes sociais. A recente 
abertura da nova loja pretende atingir 
mais público e com outras característi-
cas. “A imobiliária que abrimos recente-
mente na Cruz de Pau, está numa zona 
mais central onde as pessoas passeiam 
a pé, facilitando o contacto e acesso 
das mesmas às nossas instalações”, 
completa o proprietário. Com um siste-
ma de funcionamento bem delineado e 
pensado ao pormenor, a formação dos 
colaboradores desta imobiliária é outro 
dos pontos-chave, estando cada um de-

les vocacionado para um determinado 
tipo de imóvel.

Misto entre experiência 
e juventude
“Esta é uma área em que se pode en-
contrar facilmente um jovem de 25 

anos e um senhor com 70 a trabalhar 
juntos e, mais curioso, a trocar impres-
sões”, recorda Carlos Trigo. Na sua imo-
biliária, aplica este mesmo princípio, 
dando emprego a elementos de todas 
as faixas etárias. Com um colaborador 
de 80 anos e outros com idades com-

preendidas entre os 20 e os 30 anos, 
Carlos Trigo reconhece futuro aos mais 
jovens. “Temos uma geração muito bem 
formada, muito inteligente e que está a 
ser decisiva neste momento, eu nunca 
tinha visto uma geração tão criativa co-
mo esta”, completa. Desta forma, o em-
presário garante que é um privilégio tra-
balhar com toda a sua equipa e que to-
dos têm muito a aprender uns com os 
outros.

PROSPEÇÃO DO FUTURO  
Quando questionado pelo Empresas+® 
sobre os planos e ambições para o futu-
ro, Carlos Trigo mostra-se decidido e oti-
mista. Num prazo de três anos, deseja 
ter o negócio bem consolidado e ter a 
oportunidade de abrir mais duas lojas. 
“Quero muito estar mais representado 
aqui no concelho e na Margem Sul do 
Tejo e acredito que tenho todas as con-
dições para que isso aconteça”, revela. 
O empresário planeia também o regres-
so à área da construção civil e ao reto-
mar do trabalho iniciado outrora na lo-
calidade. 
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“ESTA É UMA ÁREA EM QUE SE PODE ENCONTRAR 
FACILMENTE UM JOVEM DE 25 ANOS E UM SENHOR 
COM 70 A TRABALHAR JUNTOS E, MAIS CURIOSO,  
A TROCAR IMPRESSÕES”



► Bancário no Brasil, Adriano Oliveira 
veio para Portugal atrás de um sonho. 
Com a sua visão de negócio, viu na sol-
dadura uma possibilidade de empreen-
dedorismo. Pedro Pinto, soldador espe-
cializado de profissão e formador, sentiu 
que criar um centro de formação e espe-
cialização na área era, por sua vez, um 
sonho concretizado. Em consonância, 
ambos abraçaram este projeto no ano 
de 2017 e criaram a Sinergias em Solda-
dura, com vista apoiar a inserção de pro-
fissionais no mercado. “Apoiar a energia 
do sucesso dos nossos formandos e das 
empresas que nos contratam é o nosso 
lema. O sucesso de cada um tem as 
suas próprias características. Coloca-
mos as pessoas a aprender, com o obje-
tivo de inseri-las em qualquer mercado, 
especialmente o Europeu, um dos me-
lhores mercados para soldadores, tubis-
tas e serralheiros. A Sinergias em Solda-
dura pode qualificar profissionais em 

áreas onde se trabalha o alumínio, aços 
carbonos, aços crómios, duplexs, titá-
nios, inox, entre outros”, explica Adriano 
Oliveira, em entrevista ao Empresas+®. 
Com três funcionários, a empresa en-
contra-se ainda numa fase inicial do pro-
jeto, cujo objetivo futuro passa pela con-
solidação no mercado, com o apoio de 
um dos seus parceiros, a Helvetica, uma 
empresa situada no Barreiro que conse-
gue obter uma capacidade de materiais 
de soldadura e acessórios atualizados 
para o crescente e exigente mercado da 
metalomecânica.

Capacidade e vontade 
de aprender
Ambos os sócios assumem posições di-
ferentes na empresa. Pedro Pinto, solda-
dor especializado em vários processos 
de soldadura desde 1992 na Compel-
mada - Casal do Marco, Seixal, conta 
que para além de ser soldador, tornou-

-se também consultor na área de forma-
ção e soldadura. “Na Sinergias em Sol-
dadura estamos equipados com os me-
lhores materiais vocacionados para va-
riados processos de soldadura mais 
usados no mercado, inventamos inclusi-
ve estruturas próprias para o corte por 
plasma e soldaduras a “espelho”. Te-
mos as mais variadas máquinas de sol-
dar, que nos permitem fazer qualquer 
trabalho, seja soldadura com corrente 
elétrica contínua, ou alternada. Os nos-
sos alunos podem aprender a trabalhar 
com qualquer matéria férrea”, explica 
Pedro Pinto.
Para ingressar na Sinergias em Soldadu-
ra não é necessário ser um profissional 
da área. Qualquer pessoa pode ser um 
aprendiz desde que tenha vontade de 
aprender e desenvolva algum tipo de pe-
rícia. Desenvolver capacidades com 
qualidade é um fator muito importante, 
visto que o mercado sempre gostou de 

absorver qualidade e, por isso, “neste 
projeto, queremos qualidade e não 
quantidade. Só é aprovado na nossa for-
mação quem demonstrar vontade e 
energia. Por conhecermos a fórmula pa-
ra o sucesso nesta área específica, esta-
mos dispostos a transmiti-la, desde que 
exista empenho da outra parte”.
A Sinergias em Soldadura realiza e pro-
põe, numa fase inicial, uma análise ao 
candidato para perceber onde este se 
enquadra na formação. O sistema for-
mativo consiste em módulos de 25 e 50 
horas de formação certificada pela 
DGERT (Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho) com o apoio da 
sua parceria com o Centro de Formação 
Profissional. Um Meio de Palavras em 
Fernão Ferro. Com forte recetividade em 
apenas seis meses de existência, a Si-
nergias em Soldadura é na opinião dos 
dois sócios, “cada vez mais um projeto 
com pernas para andar”, concluem. 

A Sinergias em Soldadura resulta de um projeto bastante 
ambicioso concretizado por Adriano Oliveira e Pedro Pinto.

Consiste num centro de formação profissional na área de 
soldadura, tubagem e serralheria civil. O objetivo da Sinergias em 

Soldadura passa pela capacitação de pessoas para a execução de 
soldadura, tubagem e serralheria em toda a área que envolva a sua 

execução. Com seis meses de atividade, o objetivo de ambos os 
empresários passa por manter um crescimento de forma 

responsável e ser um modelo de negócio de referência.

Apoio para a formação 
profissional em soldadura, 
tubagem e serralheria civil

SINERGIAS EM SOLDADURA

20



► Hermano Meneses, atual gerente da 
Xhapeland, fundou a empresa junta-
mente com quatro sócios. Começaram 
do zero, num espaço vazio, e hoje so-
mam vitórias e sucessos alcançados. 
Detentora de uma marca própria, a Wan-
ted Shapes, a Xhapeland faz a produção 
exclusiva de pranchas para toda a Euro-
pa de cinco marcas de renome interna-
cional, a Chilli Surfboards, Rusty Sur-
fboards, Town & Country Surf Designs, 
JR Surfboards e Superbrand.
A tecnologia aplicada em cada prancha 
é a mais avançada do mercado. Cortam 
os blanks (núcleo das pranchas) com a 
AKU Shaper, que permite um corte extre-
mamente preciso e simétrico. “O merca-
do do surf tem vindo a aumentar, os sur-
fistas estão cada vez mais exigentes e 
dispostos a ter várias pranchas para to-
das as ocasiões”, revela Hermano  
Meneses. “Na zona da Grande Lisboa há 
mais de 50 praias com capacidade para 
se fazer surf, uma vez que todas elas 

têm ondas diferentes, e a nossa missão 
é ter todas as pranchas necessárias pa-
ra satisfazer o surfista”, completa.  
A grande fatia de clientes tem entre os 
25 e os 40 anos. “Quem nos procura são 
pessoas que têm uma capacidade finan-
ceira elevada e com condições para su-
portar os custos de uma prancha, que 
pode começar nos 600 euros. Há 20 
anos, os surfistas tinham uma prancha 
que usavam todos os dias, mas atual-
mente têm em casa três ou quatro pran-
chas que utilizam conforme o tipo de 
mar que esperam encontrar”, sublinha o 
empresário.

A marca Wanted Shapes  
Enquanto produtores da própria marca, 
a empresa conta com um shaper resi-
dente que desenha todas as pranchas. 
Ao cliente, oferecem a possibilidade de 
escolher entre uma ampla variedade de 
pranchas de stock e a produção indivi-
dualizada de uma prancha específica, 

desenhada diretamente para o próprio. 
“Na nossa loja online, o cliente vê a 
prancha a ser desenhada automatica-
mente e pode escolher tudo, desde a cor 
das quilhas aos reforços de carbono.  
É interativo e visionado em tempo real”, 
conta Susana Santos, gestora de e-com-
merce da Xhapeland.

Produção 
para marcas internacionais  
A produção das marcas Chilli e Rusty é a 
prioridade da Xhapeland. Sendo marcas 
de topo, as falhas são nulas. “O nível de 
qualidade é muito alto, as pranchas não 
saem com defeito de fabrico, a margem 
de erro está abaixo de 1%”, garante o em-
presário. A empresa exporta sobretudo 
para Espanha, França, Reino Unido, Gré-
cia, Holanda, Alemanha e Dinamarca. 
“Seguimos à risca as normas de produ-
ção de cada marca, não usamos as tec-

nologias de uma dada marca noutra, ou 
tão pouco para usufruto próprio”, com-
pleta. O empresário acredita que é com 
base nesta confiança que atingirá cada 
vez mais os objetivos a que se propõe.
Consideram-se inovadores na área da 
produção de pranchas de surf. Desde 
2017, começaram a apostar na área da 
produção de pranchas para terceiros, 
criando um polo de produção e abrindo 
as suas instalações a qualquer pessoa 
que queira produzir a própria prancha, 
ou a pequenos produtores que dificil-
mente conseguiriam fazer outsourcing 
numa fábrica deste género, podendo as-
sim recebê-los numa sala devidamente 
criada e equipada para o efeito.
Atualmente com um total de 15 colabo-
radores, a empresa tem como objetivo 
dar continuidade ao trabalho desenvol-
vido até então, mantendo os mesmos ní-
veis de exigência e qualidade. 

Sediada em Cascais, a Xhapeland é uma empresa especializada no 
fabrico de pranchas de surf, SUP, skimboard, wakesurf e 

wakeskim. Inaugurada em 2014, a empresa tem vindo a aumentar 
exponencialmente o seu volume de vendas e a exportar cada vez 

mais para todos os pontos da Europa.

Na crista da onda
XHAPELAND
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► Ricardo Samji é o proprietário de um 
dos restaurantes mais procurados na 
Margem Sul do Tejo. Com um espaço in-
terior com capacidade para 40 lugares 
sentados e uma esplanada exterior a 
atingir os 80 lugares, o 100 Segredos 
não esconde segredos mas é um misté-
rio por desvendar. O autor deste espaço 
estava longe de imaginar o sucesso que 
se avizinhava quando decidiu abrir por-
tas em 2016 e hoje prepara-se para ex-
pandir o conceito e abrir um novo res-
taurante. Ricardo Samji teve um percur-
so completamente desenquadrado da 
área da restauração. Formou-se em 
Gestão, chegou a trabalhar na área das 
telecomunicações e emigrou durante 
nove anos para Angola. Foi quando re-
gressou que reconheceu o potencial de 
um espaço desocupado e deixado ao 
abandono na baía da Amora, no Seixal. 
De imediato ocorreu-lhe a ideia de criar 

ali um restaurante e abraçou o desafio 
ao qual deu o nome de 100 Segredos. 
“Procurámos criar um restaurante fami-
liar e acolhedor, com um ambiente des-
contraído. Não queremos ser mais um 
dos restaurantes da Margem Sul, mas 
queremos ficar na memória de quem 
nos visita e ser a primeira opção na hora 
de escolher a próxima refeição”, explica 
Ricardo Samji. Como distinção clara 
apontam o rigor e o critério com que tra-
tam cada produto. Tudo o que é servido 
prima não só pela aparência, como pelo 
sabor e pela qualidade evidente em ca-
da garfada. 
A oferta é diversificada, sendo pensada 
para todos os gostos e ocasiões, com en-
tradas e petiscos para acompanhar uma 
partida de futebol com os amigos, um 
menu diário para as refeições rápidas du-
rante a semana, ou os pratos mais elabo-
rados acompanhados pela melhor sele-

ção de vinhos nacionais para os almoços 
de domingo em família. O restaurante op-
ta por fazer a divisão da carta, entre pra-
tos de carne e peixe, com os melhores bi-
fes de vazia e do lombo, e o peixe fresco 
consoante a altura do ano, desde o roba-
lo, o salmonete, a dourada até à sardinha 
nas festas populares. “Não temos ne-
nhum prato em concreto que caracterize 
o 100 Segredos, contudo quando abri-
mos, o nosso chuleton de novilho grelha-
do, suscitou curiosidade e chegámos a 
ter filas de espera de duas horas”, conta. 
Atualmente garantem estar preparados 
para estas enchentes, com o aumento do 
número de colaboradores, bem como da 
oferta gastronómica, com o tradicional bi-
fe à champignon, o bife à portuguesa, o 
polvo à 100 Segredos, o choco frito, entre 
muitas outras iguarias.  
Voltados para as novas tecnologias e pa-
ra o público que estas podem atingir, o 

restaurante procura estar atualizado e a 
par das novas tendências. Com uma 
classificação de quatro estrelas, em cin-
co, no TripAdvisor, “muitos dos clientes 
já sabem exatamente o que querem co-
mer mesmo antes de se sentarem à me-
sa. Quando nos pedem uma fatia de bo-
lo de chocolate, já sabemos que o que 
querem é uma fatia de bolo com uma 
calda de chocolate quente e uma bola 
de gelado”, conta Ricardo Samji. 
O restaurante disponibiliza ainda a pos-
sibilidade de reservar mesa online, evi-
tando filas de espera. Quanto aos pla-
nos para o futuro, o empresário espera 
abrir um novo espaço em Lisboa já este 
ano. “Trabalhamos para os clientes, pa-
ra os satisfazer e fidelizar, queremos 
que voltem com a família ou com os 
amigos. De ano para ano, queremos es-
tar sempre a melhorar sem segredos”, 
finaliza.  

100 Segredos é o nome de um dos restaurantes mais 
conhecidos da baía da Amora, no concelho do Seixal.  

Pela proximidade ao rio, e pela área característica da zona, 
os peixes e o marisco são uma presença assídua nas mesas, 

sem esquecer o bife de novilho, a especialidade do bolo  
de chocolate e os melhores petiscos portugueses. 

SABORES POR DESVENDAR
100 SEGREDOS
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