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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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► 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

IV



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. 

VII

“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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“A FIXIT.PT SURGIU COM UM CORPO TÉCNICO QUE 
CONSEGUIA DAR RESPOSTA NOS MAIS DIVERSOS 
SEGMENTOS, NOMEADAMENTE A PARTE DA 
CONSTRUÇÃO, COM TÉCNICOS QUALIFICADOS, 
COMO TÉCNICO ELETRICISTA, CANALIZADOR, 
TÉCNICO DE CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 
ENTRE OUTROS QUE GARANTIAM AO CLIENTE TER 
TODOS OS SERVIÇOS NUMA SÓ EMPRESA”



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. 
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► 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. 
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“CADA VEZ MAIS RECEBEMOS PEDIDOS PARA 
DECORAR DIFERENTES TIPOS DE ESPAÇOS, DESDE A 
ESCOLHA DOS MÓVEIS INDICADOS À ESCOLHA DAS 
LOIÇAS E PAVIMENTOS, SENDO QUE ATUALMENTE 
CONSEGUIMOS CORRESPONDER A ESTA 
NECESSIDADE CONSEGUINDO ASSIM A REALIZAÇÃO 
DE UM TRABALHO PERSONALIZADO E COMPLETO”



► 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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“UM DOS NOSSOS PONTOS FORTES ESTÁ NA NOSSA 
CAPACIDADE DE PRODUZIR OS ARTIGOS TAL E 
QUAL OS NOSSOS CLIENTES 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”



► 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, 
COM QUEM NÓS TRABALHAMOS HÁ CERCA  
DE SEIS ANOS, FAZENDO A MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA DOS SUPERMERCADOS DE TODA  
A REGIÃO DO ALGARVE”



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

XX

Hugo Brito e Pedro Lima



► 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
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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
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Equipa da Quinta Style




