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Uma arquitetura na busca da utopia 

ATELIER JOÃO CABRITA





► Em 2006, João Santos, formado em 
Engenharia Elétrica e Eletrónica, decidiu 
arriscar e criar a iHome. Depois de traba-
lhar e passar por empresas nacionais e 
multinacionais percebeu que havia uma 
falha a ser colmatada nas empresas do 
ramo das instalações elétricas. Começou 
por trabalhar como um outsourcing, mas 
a evolução na diversidade das suas va-
lências e a abordagem diferente ao clien-
te final fez surgir a iHome como um servi-
ço completo e integrado. “Conseguimos 
fazer a obra de A a Z, uma oferta de cha-
ve na mão”. A parceria entre gabinete de 
arquitetura, cliente final e empresas de 
construção civil é a garantia para o su-
cesso do projeto. 
O âmbito da empresa engloba a integra-
ção de engenharia eletrotécnica, que 
tem parte ativa nos “estudos luminotéc-
nicos, eletricidade, sistemas de segu-
rança, e todos os sistemas de home-au-
tomation”.
João Santos explicou que conta com re-
cursos humanos qualificados e tecnolo-
gia altamente avançada, e que, assim, a 
empresa consegue desenvolver as várias 
fases do serviço. “Neste momento, con-
seguimos trabalhar desde a fase de pro-
jeto, passando à fase de implementação 
na componente de eletricidade, passa-

gem de tubagem, cablagem e, finalmen-
te, avançamos com a secção da progra-
mação e integração de sistemas”, conta 
o empresário, realçando a evolução da 
iHome em 12 anos de existência.

A experiência como um todo
“Não vendemos um só produto, propor-
cionamos a integração de experiências e 
emoções. O que sentimos ao ouvir a 
nossa banda favorita? Ou ao visionar-
mos o nosso filme preferido? É o mesmo 
que perguntarmos qual o envolvimento 
que sentimos por uma iluminação con-
fortável e uma climatização devidamen-
te ajustada”. Esta é a principal mensa-
gem que a iHome pretende transmitir.
“Devido ao tipo de oferta que temos, tra-
balhamos muito em mercados de luxo 
por todo o Algarve”, conta João Santos 
que admite que, para além dos sistemas 
mais complexos e personalizados, tam-
bém as “obras standard” constam no 
portefólio da empresa.
No sentido de proporcionar uma expe-
riência e apresentação mais completa a 
futuros clientes, o empresário criou um 
showroom, na Quinta do Lago, onde é 
possível vivenciar a comodidade e sen-
sação dos serviços da iHome. Dentro da 
panóplia de serviços ali apresentados, 

encontra-se o light design, multiroom 
audio&video, segurança e o “ex-líbris 
que é o home-cinema de última geração 
em laser 4K e dolby-atmos”. Este espa-
ço está “a par das tendências de merca-
do e de novos lançamentos” e permite 
ao cliente encontrar a melhor solução 
para o seu caso.

A especificidade do serviço
Abrangendo um setor muito específico e 
singular, João Santos considera que a 
iHome “está em constante evolução” por-
que cada projeto é único e cada cliente 

pretende um serviço exclusivo. Sendo um 
mercado de luxo, o empresário afirma 
que a exigência é maior e que “não há to-
lerância para falhas”. Esta obrigatorieda-
de em fazer cada vez melhor é resultado 
de projetos sempre mais desafiantes. 

Integrated Home
“Provavelmente passamos mais tempo 
em casa do que no carro, no qual temos 
computador de bordo, ajuda de estacio-
namento e mais uma panóplia de inova-
ções visando segurança e conforto. E nas 
nossas casas? Porque não, ao chegar a 
casa ao abrir a porta ouvirmos a nossa 
música preferida, a temperatura ambien-
te estar conforme o nosso gosto? As per-
sianas fecharem sozinhas quando anoi-
tece? Ou estarmos no trabalho e através 
do telemóvel ou Internet verificar se real-
mente os nossos filhos desligaram todas 
as luzes e ligaram o alarme antes de sair 
de casa? Afinal é nas nossas casas que 
vivemos talvez os melhores momentos 
das nossas vidas”, conclui.  

“O nosso lema é proporcionar a integração de experiências”.  
É desta forma que o proprietário João Santos define a iHome, 

uma empresa de integração de sistemas com o objetivo de 
simplificar e aprimorar o quotidiano das pessoas. Direcionada 

para o cliente de luxo, é já uma referência no Algarve.

Integrated Home 
& Life-Style Experiences

IHOME, LDA

III

Equipa da iHome



► Natural de Faro e licenciado em Enge-
nharia Topográfica, pela Universidade do 
Algarve, Luís Sousa desde cedo encon-
trou na topografia a sua realização pro-
fissional. O gosto pela área e o bom tra-
balho realizado, ditaram o sucesso do 
jovem engenheiro que, facilmente, en-
trou no mercado de trabalho. “Felizmen-
te, mal terminei o curso comecei logo a 
trabalhar na área”, admite.
Com um percurso profissional iniciado 
numa empresa de referência, sediada 
em Serpa, o empresário acaba, em 
2016, por criar o seu próprio negócio. 
Com o mercado de trabalho a passar 
uma fase menos positiva, Luís Sousa de-
cidiu arriscar e abrir a sua própria em-
presa de topografia. “Isto estava difícil. 
Havia dificuldade nas empresas e eu ti-
ve que optar, ou arriscava e fazia-me à 
vida, ou então ia para o estrangeiro.  
Decidi arriscar, estar parado não é uma 
opção para mim”, conta.

Aposta em parcerias 
de qualidade
Focada em dar resposta às exigências 
do mercado, a LS Engenharia Topográfi-
ca disponibiliza todos os serviços de to-
pografia, diariamente, prestados por 
profissionais altamente qualificados e 
experientes na área da topografia e geo-
grafia. Levantamentos topográficos, 
apoio/fiscalização de obras, apoio foto-
gramétrico e marcação de terrenos são 
alguns dos serviços disponibilizados pe-
la empresa algarvia que encontra nas 
parcerias um grande apoio. “Neste mo-
mento tenho parcerias com alguns cole-
gas meus, alguns deles com muita expe-
riência. Temos que aprender com quem 
tem mais experiência, quer nacional, 

quer no estrangeiro”, refere o engenhei-
ro topógrafo.
Apesar de operar em todo o território na-
cional, a LS Engenharia Topográfica en-
contra no Sul do país o seu principal ni-
cho de mercado. “Desde Sagres a Vila 
Real de Santo António e o Alentejo, prin-
cipalmente, o Baixo Alentejo”, conta Luís 
Sousa que admite, no entanto, estar dis-
ponível para realizar trabalhos um pou-
co por todo o país. “Ainda há um mês es-
tive em Lisboa a fazer um trabalho.  
Se valer a pena, vou”. A trabalhar na 
grande maioria com cliente empresarial, 
a LS Engenharia Topográfica encontra 
aqui cerca de 60% do seu volume de tra-
balho. O cliente particular, por sua vez, 
representa os restantes 40%, igualmen-
te repartidos por cliente nacional e clien-
te estrangeiro. “Houve uma altura em 
que eram holandeses. Em 2016 eram, 
maioritariamente, holandeses. O ano 
passado e este ano há uma mistura en-
tre franceses e belgas”, conta.

“Gosto muito mais 
do trabalho no terreno”
No mercado há apenas três anos, a  
LS Engenharia Topográfica teve já a 
oportunidade de trabalhar para algumas 
empresas de renome nacional, de onde 
merecem destaque a EDP (Energias de 
Portugal), grupo Dom Pedro ou ainda a 
Martinez-Echevarria & Ferreira (sociedade 
de advogados). Quando questionado so-
bre os projetos que mais o marcaram, 
quer pela dimensão, quer pela dificulda-
de, Luís Sousa fez questão de mencio-
nar dois projetos desenvolvidos na re-
gião Sul do país. “Houve dois trabalhos 
que me marcaram. Primeiro, foi a fiscali-
zação de um bloco de rega, em Moura, 

para a EDIA [Empresa de Desenvolvi-
mento e Infra-Estruturas do Alqueva].  
A fiscalização daquela obra incluiu a fis-
calização da rede viária, da rede de dre-
nagem e da rede hidráulica. Foi uma 
grande mais-valia e uma grande expe-
riência. A outra foi um levantamento e 
ao mesmo tempo picotagem de uma li-
nha de alta tensão para a EDP. Foram 
35 quilómetros de picotagem e levanta-
mento, posso dizer que fui de Cachopo à 
Mata de Santa Rita, a pé. Foi engraçado, 

mas ao mesmo tempo cansativo. Foram 
dois meses de trabalho e, sem dúvida, 
foi uma obra que me marcou”, conta o 
engenheiro topógrafo.
Apaixonado pela área da topografia, Luís 
Sousa admite preferir o trabalho no ter-
reno, embora mais cansativo, é o que 
mais lhe agrada realizar. “Gosto muito 
mais do trabalho no terreno, porque pa-
ra mim a topografia é todos os dias igual, 
mas todos os dias diferente”. E é, exata-
mente, no terreno que Luís Sousa se en-

No mercado algarvio desde 2016, a LS Engenharia 
Topográfica surgiu pelas mãos de Luís Sousa, 

engenheiro topógrafo licenciado pela Universidade 
do Algarve, que em entrevista ao Empresas+® falou 

sobre o projeto desenvolvido.

“A topografia é todos os dias 
igual e todos os dias diferente”

LS ENGENHARIA TOPOGRÁFICA

Luís Sousa
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contra, estando, atualmente, a realizar 
mais um projeto de referência. “Neste 
momento estou, também, a realizar um 
trabalho bastante interessante, que é o 
reforço do cordão dunar na Praia do Bar-
ril e na Ilha da Fuseta. Um trabalho que 
estou a realizar para o Polis Litoral da 
Ria Formosa”, assume.

Crescimento sustentável
Com um crescimento significativo no vo-
lume de faturação, de 2016 para 2017, 
as perspetivas são para que, também, o 
ano de 2018 seja sinónimo de sucesso. 
No entanto, o engenheiro topógrafo ad-
mite que alcançar um crescimento sus-
tentável, com a colaboração de parce-
rias de qualidade, é a principal priorida-
de. “Desejo um crescimento, acima de 
tudo, sustentável. Um crescimento à ba-
se de parcerias, porque sozinhos pode-
mos ir rápido, mas não vamos a todo o 
lado”, refere. Aumentar o raio geográfico 
de atuação dos serviços é outro dos ob-
jetivos do engenheiro topógrafo que, 
“gostava de chegar, principalmente, à 
zona Centro. No entanto, ambiciono, aci-

ma de tudo, ter uma estrutura que me 
permita continuar a dar uma boa res-
posta aos meus clientes”. Chegar a no-
vos clientes está, também, nos planos 
da LS Engenharia Topográfica que espe-
ra, num futuro próximo, trabalhar com 
um cliente específico.“Um dos meus ob-
jetivos era chegar a um cliente específi-
co, a REN [Redes Energéticas Nacio-
nais]. Gostava de chegar lá”, admite o jo-
vem empresário.
Luís Sousa encontra na qualidade do 
serviço prestado e no cumprimento dos 
prazos de trabalho, duas das mais-va-
lias da LS Engenharia Topográfica.  
Pontos fortes, que aliados à humildade 
e perseverança, fazem de um jovem em-
presário, um empresário de sucesso. 
“Acho que, acima de tudo, temos de  
ter humildade e perseverança. Temos 
que ir à luta, porque todos os dias 
aprendemos. Temos que aprender com 
quem tem mais experiência. Há pessoal 
que tem muita experiência e é impor-
tante aprender com essas pessoas.  
É a tal coisa, humildade e trabalho”, 
conclui. 
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“GOSTAVA DE CHEGAR, PRINCIPALMENTE,  
À ZONA CENTRO. NO ENTANTO, AMBICIONO,  
ACIMA DE TUDO, TER UMA ESTRUTURA  
QUE ME PERMITA CONTINUAR A DAR UMA  
BOA RESPOSTA AOS MEUS CLIENTES”



► Foi no concelho de Lagoa que estive-
mos à conversa com Bruno Oliveira, ou me-
lhor, com Bruno Boto, nome pelo qual é, 
maioritariamente, conhecido. “O nome  
Boto já vem de família e de certa maneira 
já é conhecido”, refere Bruno Oliveira, que 
aos 40 anos assume as rédeas de mais 
uma empresa de sucesso na área da cons-
trução civil, a Construções BrunoBoto.  
Os vários anos de experiência, adquiridos 
enquanto colaborador na empresa do 
pai, também ele construtor, deram a Bru-
no Oliveira a bagagem necessária para 
criar o seu próprio negócio. “A Constru-
ções BrunoBoto nasceu numa altura de 
crise. Toda a gente deixou de ter trabalho, 
as firmas pararam e eu apostei nas remo-
delações e reabilitações, trazendo a ex-

periência, sempre agregada à qualidade. 
Com o passar dos tempos, começámos a 
apostar noutro segmento, as obras públi-
cas”, conta o empresário. 

Aposta na qualidade
Com uma presença transversal no mer-
cado nacional, a Construções BrunoBoto 
aposta na realização de parcerias em 
áreas específicas, de forma a dar ao 
cliente o melhor serviço e acompanha-
mento possível e um produto final que vá 
de encontro às suas pretensões. Focada 
na satisfação do cliente, a Construções 
BrunoBoto aposta numa política assente 
na qualidade. Princípio que Bruno Olivei-
ra admite ter herdado do pai. “A nossa 
política tem sido: mais vale fazer um e fa-

zê-lo bem, do que fazer muitos e mal. São 
estes os valores que adquiri e acredito 
que é preferível ter pouco, mas ser sus-
tentado, do que fazer muito e não ter na-
da”, afirma.
Com algumas obras em carteira, Bruno 
Oliveira encontra no barlavento algarvio 
o principal raio geográfico de atuação da 
Construções BrunoBoto. “Temos cons-
truído diversas moradias de luxo para 

vários nichos de mercado, cliente es-
trangeiro e nacional, mas também te-
mos realizado obras no setor das obras 
públicas e já tivemos a oportunidade de 
ter como clientes a Câmara Municipal 
de Lagoa e a Marinha Portuguesa”. Com 
um vasto portefólio de reabilitações já 
realizadas, Bruno Oliveira confessa, no 
entanto, ter especial preferência por 
construção nova. 

É o construtor mais novo do concelho de Lagoa, contudo, os anos de 
experiência e a paixão pela área fazem de Bruno Oliveira uma 

referência no mercado algarvio. Sediada em Ferragudo, no concelho 
de Lagoa, a Construções BrunoBoto é uma empresa do ramo da 

construção civil que atua no segmento da construção.  
Uma empresa de sucesso que vale a pena conhecer.

O know-how e a qualidade 
têm um nome

CONSTRUÇÕES BRUNO BOTO
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Bruno Oliveira



Projetos de destaque
Ao longo dos últimos anos, já passaram 
pelas mãos de Bruno Oliveira, inúmeros 
projetos que merecerem especial desta-
que no portefólio de obras já realizadas. 
Desta forma, o empresário confidenciou al-
guns dos projetos que mais gosto lhe de-
ram realizar, quer pela dimensão, quer pe-
lo desafio que constituíram. “Há uma obra 
que merece principal destaque, pela forma 
como o cliente acreditou em nós, tendo só 
confiado no nosso orçamento sem pedir a 
outras empresas. Este cliente confiou em 

mim e na nossa empresa, não há muitas 
pessoas que o façam atualmente. Foi uma 
casa centenária, em que fizemos uma rea-
bilitação onde associamos o moderno ao 
rústico. Foi algo espetacular”, conta Bruno 
Oliveira que destacou, ainda, a realização 
de uma construção nova. “Há cerca de um 
ano fizemos uma vivenda, em Porches, foi 
uma obra moderna e muito interessante. 
Foi uma obra que fizemos do princípio ao 
fim. É este tipo de obras que me dá gosto 
realizar pois deixamos lá a marca total do 
nosso trabalho”, conta.

No caminho da continuidade
A Construções BrunoBoto tem registado 
um crescimento sustentado, o que em 
muito satisfaz Bruno Oliveira que admite 
não querer crescer desmesuradamente. 
“Não temos necessidade de andar aqui a 
fazer loucuras. Temos algumas obras a 
iniciar e, principalmente, o que nós que-
remos é estar seguros”, conta o empre-
sário, que assume estar receoso face ao 
forte crescimento registado na área da 
construção civil. “Isto assusta-me, por-
que todos estão cheios de trabalho e 

quando acontecer não vai avisar. Isto é 
uma bolha e não dura a vida toda. Por is-
so é que nós estamos a tentar crescer de 
uma forma sustentada”, assume o em-
presário.
Continuar no caminho da sustentabilida-
de e, sobretudo, continuar a prestar um 
serviço de qualidade e excelência, assen-
te na transparência e compromisso, são 
primordiais para o jovem empresário, que 
aposta numa equipa técnica experiente e 
capaz de satisfazer as aspirações de ca-
da um dos seus clientes. 
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Faça scan no Código QR e conheça 
mais sobre a Construções Bruno Boto

Faça scan no Código QR e conheça 
mais sobre a Imobiliária Bruno Boto



► É no seio da vila de Monchique que 
podemos encontrar um atelier de refe-
rência na região Sul do país. Coordena-
do por Eric Castaldo, o Arkhimacchietta 
Atelier tem como principal atividade o 
desenvolvimento de projetos de arquite-
tura que abrangem os campos de habi-
tação, indústria, turismo, comércio e 
serviços, equipamentos e arranjos exte-
riores. 
Com um longo percurso profissional, ini-
ciado ainda antes do término da forma-
ção académica, Eric Castaldo iniciou a 
sua atividade enquanto desenhador.  
O gosto pela área e a qualidade do traba-
lho desenvolvido ditaram o sucesso do jo-
vem arquiteto. que desde cedo colaborou 
em projetos de grande envergadura.  
“Inicialmente, comecei a trabalhar como 
desenhador, como muitos começam. 
Mais tarde, houve um desafio, dentro do 
próprio atelier, para elaboração de uma 
maquete. Foi o primeiro desafio”, conta. 
Eric Castaldo admite que, na altura, a 
criação da maquete do Quinta Shopping 
constitui um marco para o atelier e para a 
sua, ainda curta, carreira. “Quando mos-
trava fotografias de trabalhos, havia sem-
pre aquela dúvida, da parte do cliente, se 
seríamos capazes de realizar o pretendi-
do, mas após este trabalho a nossa capa-
cidade de trabalho nunca mais foi ques-
tionada. Depois, com o passar do tempo, 
começaram a surgir trabalhos de arquite-
tura, aí senti a necessidade de acabar a 
formação académica e de me desligar do 
gabinete onde estava a colaborar e co-
meçar a trabalhar por minha conta”, con-
fessa o arquiteto. 

No mercado desde 2000, o Arkhimac-
chietta Atelier conta com vários colabo-
radores em regime freelancer e com um 
colaborador fixo, o Carlos que recente-
mente integrou o projeto. A trabalhar so-
bretudo no barlavento algarvio, Eric Cas-
taldo encontra no cliente final a maior 
fatia do seu volume de negócio. “Posso 
dizer que 90% do meu cliente é cliente fi-
nal. Os outros 10% são algumas empre-
sas que recorrem aos nossos serviços. 
Para além disso, cerca de 70% da minha 
clientela é estrangeira. Nos últimos anos 
tenho tido um pouco de tudo, franceses, 
ingleses, belgas e alguns russos”, conta. 

A multiplicidade de clientes não assusta 
o arquiteto que assume,“trato os clien-
tes de igual forma, independentemente 
da nacionalidade, cultura ou religião.  
Todos são tratados com o mesmo cari-
nho e com o mesmo profissionalismo”. 

Arquitetura versátil 
Com um traço criativo versátil, Eric Castal-
do procura dar ao cliente um produto final 
que responda às suas pretensões. “Eu fa-
ço tudo. Eu não projeto a casa para mim, 
faço-a para o cliente. A primeira coisa que 
eu digo ao cliente é: ‘eu sou o arquiteto, 
mas vocês têm que ter noção de duas coi-

sas muito importantes. Primeiro, têm que 
gostar do que eu vou projetar, tanto por fo-
ra como por dentro. Segundo, não se es-
queçam de um pormenor muito importan-
te, são vocês que vão pagar’. Eu oiço o que 
o cliente quer, desenho o estilo que ele 
quer, porque a casa não é para mim”, as-
sume o arquiteto. Versatilidade e adapta-
ção, são duas palavras de ordem no Arkhi-
macchietta Atelier que encontra nas lega-
lizações uma parte significativa do traba-
lho desenvolvido. “Posso dizer que 60% 
do meu trabalho tem a ver com legaliza-
ções. Não há muitos arquitetos a pegar 
em legalizações, porque é um trabalho 
que dá o dobro ou o triplo do trabalho para 
um terço da remuneração. No entanto, a 
legalização dá-nos uma coisa que é o co-
nhecimento da legislação. O facto de me 
ter dedicado à legalização fez com que les-
se muita legislação e consiga, agora, en-
tender melhor e encontrar algumas bre-
chas que me permitem contornar algumas 
situações”, conta o arquiteto que refere 

Com quase três décadas 
de experiência 

profissional,  
Eric Castaldo é o grande 

responsável pelo 
Arkhimacchietta Atelier. 

Fundado em 2000, o 
atelier encontra no 

desenvolvimento de 
projetos de arquitetura a 

sua principal atividade. 

Arquitetura de excelência 
ARKHIMACCHIETTA

Eric Castaldo
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“INICIALMENTE COMECEI A TRABALHAR COMO 
DESENHADOR, COMO MUITOS COMEÇAM. MAIS 
TARDE, HOUVE UM DESAFIO, DENTRO DO PRÓPRIO 
ATELIER, PARA ELABORAÇÃO DE UMA MAQUETE. 
FOI O PRIMEIRO DESAFIO”



ainda: “Já me perguntaram se era mais ar-
quiteto ou advogado. Criar um objeto, criar 
um projeto não é muito difícil, o problema 
é perceber como é que se pode enquadrar 
o objeto que criamos, dentro da legislação 
em vigor. Perdemos mais tempo a ler a lei 
e a ver como podemos enquadra-lo, do 
que a criá-lo”.
Eric Castaldo mostra-se preocupado 
com o atraso na legislação e com o im-
pacto que tem no investimento em terri-
tório nacional. “A parte burocrática é 
muito penosa para os clientes. Penso 
que Portugal não é um bom exemplo em 
relação à burocracia e há muitos investi-
dores que estão a sair do país por causa 
disso”, assume.

Projetos de destaque 
Os longos anos de experiência confe-
rem a Eric Castaldo um vasto portefólio 
de projetos realizados um pouco por to-
da a região Sul do país. Com especial 
gosto pela projeção de construções de 
raiz, o arquiteto elegeu os dois projetos 
que mais o marcaram e que, certamen-
te, lhe ficarão, para sempre, na memó-

ria. O primeiro destaque vai para um 
projeto realizado enquanto colaborador 
no Atelier 1991, projeto que destaca 
pela dimensão. “Um dos grandes proje-
tos em que trabalhei, ainda como dese-
nhador, foi o Edifício Estrela do Vau, ho-
je denominado de Turim Estrela do Vau 

Hotel. É um edifício com cerca de  
11 mil m² de área de construção. Foi o 
maior edifício onde trabalhei. Tudo o 
que foi desenhado foi por mim e por um 
colega. Já aqui no atelier, tenho alguns 
projetos que tiveram resultados bas-
tante interessantes. Por exemplo, aqui 

em Monchique, o alojamento local  
‘o Pirilampo’”.
Com a arquitetura a passar uma boa fa-
se, Eric Castaldo confessa que o Arkhi-
macchietta Atelier tem registado bons re-
sultados. “A arquitetura está a passar 
uma fase muito melhor do que aquela 
que passou entre 2008 e 2013. As difi-
culdades no decorrer desses cinco anos 
não foram a falta de trabalho, foram os 
pagamentos quase inexistentes com a 
desculpa da crise.  Só o ano passado é 
que consegui ultrapassar o volume de ne-
gócio, angariado, conseguido em 2011. 
Este ano, registámos um crescimento na 
ordem dos 50%. Não quer dizer que seja 
trabalho finalizado, mas sim é, também, 
trabalho angariado em 2017 e que ainda 
está a decorrer. Estamos à espera de al-
guns trabalhos de grande envergadura 
para o Alentejo e se, eventualmente, ar-
rancarem ainda este ano o volume de ne-
gócio será ultrapassado”, conta o arqui-
teto que refere ainda que “para além dis-
so, temos em carteira um projeto que, as-
sim que arrancar, irá garantir trabalho no 
atelier durante oito a dez anos”.  
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► Desenhador projetista de profissão, Al-
berto Saraiva entrou no mercado há cer-
ca de 38 anos. Com um percurso iniciado 
na Moreira & Saraiva, chegou a frequen-
tar a Faculdade de Arquitetura, mas a fal-
ta de tempo acabou por o impedir de con-
ciliar o trabalho com a conclusão do cur-
so. É em 2000 que se une ao filho, Ema-
nuel Saraiva que desde cedo se apaixo-
nou pela arquitetura, uma paixão que o 
levou a ingressar na universidade e a fa-
zer da arquitetura profissão.“Comecei a 
ganhar o bichinho pela arquitetura e pelo 
desenho e fui para a faculdade”, conta 
Emanuel. A trabalhar em parceria desde 
então, procuram conciliar a experiência 
de Alberto à jovialidade de Emanuel, con-
ciliar a experiência em projetos de dimen-
são internacional à prática da arquitetura 
a nível local, servindo, acima de tudo, as 
necessidades dos seus clientes.

“Atrás de um cliente 
podem vir muitos clientes”
Com uma vasta experiência em fiscaliza-
ção de obras, projetos de arquitetura e 
planeamento, a Arqelite encontra na re-
gião do Algarve o seu principal raio geo-
gráfico de atuação. “Realizamos traba-
lhos em todo o Algarve, mas trabalha-
mos, sobretudo, na grande maioria, em 
Albufeira, Lagoa, Silves e Loulé”, conta 
Emanuel Saraiva, que assume: “Nós nun-
ca tivemos necessidade de nos expandir, 
porque sempre tivemos trabalho aqui”. 
Um trabalho de excelência que se reflete 
na preferência dos clientes pelo gabinete 
de Albufeira. “Temos clientes fidelizados 
há mais de 30 anos. Se formos ver, cerca 
de 80% dos estabelecimentos de restau-
ração e de bebidas em Albufeira foram 
feitos por nós”, conta Alberto Saraiva que 

encontra na qualidade, inovação e rigor 
os valores associados ao método de tra-
balho do gabinete. “Atrás de um cliente 
podem vir muitos clientes, porque se ele 
está satisfeito ele vai recomendar o tra-
balho. É assim que funciona. Daí estar-
mos abertos há mais de 30 anos. O nos-
so trabalho tem sido muito à base disso. 
Para além do profissionalismo e criativi-
dade, tem sido feito na base do passa a 
palavra, da confiança”.

“Cada caso é um caso 
e cada casa é uma casa”
Com uma política assente em dar respos-
ta àquilo que são as necessidades dos 
seus clientes, a Arqelite assume como 
principal compromisso dar ao cliente um 
produto final de vá de encontro às suas 
pretensões. Para isso, privilegia a versati-
lidade e uma relação próxima com os 
clientes, procurando harmonizar as von-
tades de todas as partes envolvidas no 
projeto. “Eu costumo dizer que ‘cada ca-
so é um caso e cada casa é uma casa’.  
O processo criativo não é nada fácil, por-
que nós estamos cheios de informação. 
Temos que saber filtrar essa informação 

e criar um projeto que satisfaça as neces-
sidades do cliente”, refere Emanuel Sa-
raiva, que assume: “Não queremos criar 
uma linha ou um símbolo que seja identi-
ficável. Procuramos mudar sempre e fa-
zer sempre algo inovador. Isto não tem 
uma receita exata e cada caso é um ca-
so. Acho que, acima de tudo, a casa tem 
que se adaptar às pessoas, se não de-
pois vai-se perdendo a essência. Eu cos-
tumo dizer ‘a arquitetura é tudo aquilo 
que não se vê, mas sente-se’”.
Empenhados em prestar o melhor servi-
ço possível, Alberto e Emanuel Saraiva fa-
zem questão de, em parceria com o clien-

te, escolherem a melhor solução para ca-
da projeto. É na escolha dos melhores 
materiais ou de opções de construção 
mais sustentáveis, que procuram dar um 
aconselhamento personalizado a cada 
cliente. Com orgulho na produção nacio-
nal, Alberto e Emanuel Saraiva assumem 
a sua preferência por materiais e forne-
cedores portugueses. Na ótica de Ema-
nuel Saraiva os materiais nacionais apre-
sentam, atualmente, maior qualidade do 
que a maioria dos materiais estrangeiros. 
Uma escolha do gabinete que tem agra-
dado aos clientes.“Optamos sempre pe-
los nacionais. Eu acredito no nosso país e 

No mercado desde 1980, há cerca de 18 anos que Alberto Saraiva 
conta com a preciosa ajuda do filho, Emanuel Saraiva. Em parceria 

assumem a liderança da Arqelite, um gabinete de arquitetura, 
sediado em Albufeira, que encontra na fiscalização de obras, 

planeamento e projetos de arquitetura a sua principal atividade.

Projetando hoje 
pensando no amanhã

ARQELITE

Alberto e Emanuel Saraiva
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na nossa região. Temos materiais em 
Portugal muito bons”. Também Alberto 
partilha da mesma opinião e não se inibe 
ao afirmar: “Utilizamos muitos materiais 
nacionais. Na construção de uma casa, 
cerca de 90% dos materiais são nacio-
nais e a maioria dos clientes gosta”.

Condicionados 
pela legislação
As mais de três décadas de trabalho de-
ram a Alberto Saraiva a experiência e co-
nhecimento necessários para hoje con-
seguir, mais facilmente, entender a legis-
lação e todas as condicionantes a ela 
agregadas. Conhecimento que ambos 
consideram ser uma mais-valia para o ga-
binete de arquitetura. “Ainda hoje me so-
licitam conselhos, em câmaras munici-
pais, sobre qual a melhor solução a esco-
lher”, conta Alberto Saraiva que assume: 
“Nós queremos cumprir a lei e, às vezes, 
cumprir a lei é complicado”. Também 
Emanuel partilha da mesma opinião, pa-
ra o jovem arquiteto a legislação constitui 
uma grande limitação, assumindo que, 
por vezes, estão mais preocupados com 

a questão da legislação do que com o 
próprio processo criativo.“Nós pensamos 
num processo criativo, mas depois esta-
mos sempre condicionados pela lei. Acho 
que deviam dar mais responsabilidade 
aos arquitetos. Num projeto, cerca de 
70% do trabalho é legislação”, conta.

Projetos e perspetivas
Quando questionados sobre quais proje-
tos gostariam de destacar, Alberto e 
Emanuel Saraiva não tiveram dúvidas 
ao referir: “Temos um projeto muito inte-
ressante que é em Vale Navio. Foi um 
desafio interessante. Este projeto inclui 

20 moradias na primeira fase e na se-
gunda fase tem um bloco de residências 
assistidas e 118 apartamentos. Já co-
meçaram a demolir para iniciar a cons-
trução, mas este é um projeto de grande 
dimensão e que vai demorar algum tem-
po a ficar concluído”. Também uma mo-
radia, sediada na Quinta da Balaia, me-
receu destaque por parte de Alberto e 
Emanuel Saraiva. Um projeto que acom-
panharam do início ao fim e que, certa-
mente, recordarão para a posteriorida-
de. “Fizemos tudo nessa obra. Foi um 
projeto interessante, porque o cliente 
confiou em nós e o resultado final foi 
muito positivo. Esta moradia, em parti-
cular, foi escolhida por um canal de tele-
visão francês como referência no nosso 
contexto local”, conta Emanuel Saraiva.
A registar um crescimento na ordem dos 
10%, a Arqelite atravessa uma boa fase 
no mercado. Um crescimento que Ema-
nuel Saraiva espera conseguir manter 
durante os próximos anos. “Houve um 
crescimento e há tendência para crescer 
ainda mais. Esperamos estar mais três 
ou quatro anos em cima”, conclui. 
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► Os mais de 20 anos de experiência 
profissional fazem de Luís Leal uma refe-
rência na região Sul do país. Licenciado 
em Engenharia Civil, Luís Leal desde ce-
do começou a traçar o seu percurso pro-
fissional. Tudo começou quando, após o 
término da formação académica, ingres-
sou no grupo Pinheiros Altos, com quem 
ainda hoje mantém contacto. “Comecei 
por trabalhar em parceria com alguns co-
legas na área de projeto. Mais tarde, re-
cebi o convite do grupo Pinheiros Altos 
para integrar a equipa, comecei na parte 
de fiscalização. Depois, mantive-me, du-
rante 12 anos, como gestor de projeto e 
responsável pela construção e pelo de-
senvolvimento de projeto”, conta Luís 
Leal. Os anos foram passando e Luís foi 
desenvolvendo projetos em nome indivi-
dual,  apostando, simultaneamente, na 
sua formação, tendo acabado, ainda, por 
tirar uma licenciatura em Gestão Ambien-
tal e outra em Higiene e Segurança no 
Trabalho. Decorria o ano de 2007, quan-
do Luís Leal decidiu pôr mãos à obra e 
materializar um sonho antigo, criando, 
por fim, a LP Leal. Com um leque alarga-
do de serviços na área de engenharia e 
suas especialidades, a LP Leal disponibi-
liza ainda os serviços de execução de 

projetos de arquitetura, fiscalização e 
coordenação de obras. Vocacionada para 
a prestação de um serviço de excelência 
aos seus clientes, a LP Leal tem como 
compromisso um acompanhamento per-
sonalizado a cada cliente. “Desenvolve-
mos o projeto completo, ou seja, arquite-
tura e engenharia. Fazemos o projeto 
completo, desde o projeto de arquitetura, 
até à conclusão da construção. Tentamos 
dar um serviço o mais completo possível. 
O cliente chega cá, entrega-nos o projeto 
e a partir daí nós desenvolvemos todo o 
trabalho”, conta Luís Leal.

“Temos a função 
de aconselhar o melhor”
Com um raio de atuação que abrange to-
do o Algarve, é nos concelhos de Faro, 
Loulé, São Brás de Alportel e Albufeira 
que encontra o seu principal nicho de 
mercado, encontrando no concelho de 
Loulé a maior percentagem, cerca de 
60%, do volume de trabalho. 
A trabalhar, na grande maioria, com clien-
te final, Luís Leal assume: “Desenvolve-
mos a nossa atividade vocacionada para o 
consumidor final, praticamente, não tra-
balhamos com construtores”. Efetuando 
apenas, esporadicamente, alguns traba-

lhos com investidores estrangeiros.  
O acompanhamento personalizado que a 
LP Leal dá é transversal a todos os seus 
clientes, começando no momento do pri-
meiro contacto, acabando por abranger 
todas as fases do processo. O  aconselha-
mento dos materiais a utilizar  e de opções 
de construção mais sustentáveis, são al-
guns dos exemplos. “Preferencialmente, 
optamos pelo nacional. Seja na escolha 
de sanitários e torneiras, como na escolha 
de pedras naturais e, eventualmente, al-
guns cerâmicos. Estamos ao nível da Eu-
ropa, sem qualquer dúvida”, afirma Luís 
Leal, que admite que, apesar de surgirem 
clientes com marcas já predefinidas, 
“quando lhes mostramos o material e a 
qualidade do mesmo, acabam por ceder e 
escolhem o nacional”. Para o engenheiro, 

cabe à empresa apresentar ao cliente a 
melhor solução para o seu projeto, e é isso 
que procura fazer, sempre que possível, 
com todos os seus clientes. “Nós temos 
essa função, de aconselhar o melhor que 
há e o melhor para cada cliente”.

Preferência pelo tradicional
Com um vasto leque de projetos já desen-
volvidos, Luís Leal admite registar uma 
maior preferência, por parte dos clientes, 
por sistemas construtivos tradicionais. 
“Aqui trabalhamos muito com o sistema 
tradicional, com o betão armado e alve-
naria”, afirma o engenheiro que admite: 
“Pessoalmente, não recomendo o LSF e 
até ao momento só fiz uma obra em LSF. 
É um mercado que não sabemos como 
se vai comportar daqui a uns anos.  

Foi pelas mãos de Luís Leal que, em 2007, nasceu a LP Leal. 
Sediada em Faro, encontra nos projetos de arquitetura e 

engenharia, na fiscalização de obras e na inspeção e avaliações 
imobiliárias as suas principais atividades. 

O que precisa para realizar 
o seu próximo projeto

LP LEAL 

Luís Leal
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É uma estrutura flexível e rápido de se fa-
zer, mas depois também tem muitas con-
tra-indicações”. Consciente da vulnerabi-
lidade do mercado, Luís Leal prefere ter 
os pés assentes na terra e continuar a jo-
gar pelo seguro, apostando assim em sis-
temas de construção que considera de 
melhor e maior qualidade. 
A desenvolver diversos projetos, quer de 
reabilitação, quer de construção de raiz, 
Luís Leal não hesitou ao afirmar que “um 
projeto de raiz é mais fácil”. Na ótica do 
engenheiro, o elevado risco sísmico regis-
tado na região do Algarve, uma vez que é 
abrangida pela zona A – considerada a 
de maior risco sísmico – acaba por condi-
cionar a realização de grande parte das 
reabilitações. “Num projeto de raiz, domi-
namos todo o projeto, numa reabilitação 
isso não acontece. O fator sísmico asso-
ciado à região do Algarve acaba, muitas 
vezes, por nos condicionar”, afirma.

Projetos de destaque
As duas décadas de experiência profis-
sional deram a Luís Leal a oportunidade 
de hoje ter um vasto portefólio de proje-

tos da área da construção desenvolvidos 
um pouco por todo o Algarve. Quando 
questionado, em entrevista ao Empre-
sas+®, sobre quais projetos mais gosto 
lhe deram realizar, Luís Leal fez questão 
de mencionar o projeto desenvolvido no 
empreendimento Quinta do Mar, projeto 
que destaca pela dimensão. “Tivemos 

envolvidos no empreendimento Quinta 
do Mar, em Loulé. São cerca de 50 lotes 
e nós estivemos envolvidos em, pratica-
mente, todos. Em alguns ainda não exis-
tia a empresa, ou seja, ainda foi em no-
me individual e depois, continuamos com 
a própria empresa. Esse foi um grande 
empreendimento”, afirma. O segundo 

destaque foi para a construção de uma 
moradia de luxo, situada na Quinta do La-
go, onde a LP Leal foi responsável pelos 
projetos de arquitetura e engenharia, to-
pografia, fiscalização e coordenação de 
segurança. Por último, Luís Leal destaca 
ainda um projeto não concluído.“Tivemos 
também envolvidos no projeto de um ho-
tel de  cinco estrelas, nos Pinheiros Altos, 
mas que está incompleto”.
Com um crescimento, de 2016 para 
2017, na ordem dos 20%, Luís Leal espe-
ra que em 2018 o crescimento se mante-
nha, embora em menor escala.“Em 2016 
cresceu 20%. Este ano também espera-
mos crescer, talvez um pouco menos, 
cerca de 10%”, afirma. Atento às tendên-
cias e sinais do mercado, Luís Leal tem 
apostado em diversas valências e servi-
ços que garantam à empresa um merca-
do onde trabalhar. “Aqui nunca sentimos 
muito a crise, porque procuramos fazer 
uma abrangência de vários serviços. 
Quando o mercado está dinâmico, a par-
te de projeto pode até estar mais parada, 
que nós conseguimos fazer outro tipo de 
serviços”, conclui. 
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► O seu percurso académico terminou em 
1994, mas a sua jornada profissional já aí 
haveria começado. Ainda antes de finalizar 
o curso em Engenharia Eletrotécnica e Te-
lecomunicações, José estava já a trabalhar 
numa empresa que “ouviu falar de mim e 
foi até à universidade ter comigo”, onde 
permaneceu 17 anos.
Uma vivência que lhe trouxe muita expe-
riência, dado a panóplia de áreas de insta-
lações de especialidades onde a empresa 
atuava e o seu crescimento progressivo.  
“Eu acompanhei o processo e desenvolvi-
mento das estruturas de organização  
da empresa, desde praticamente o seu iní-
cio até se integrar numa multinacional”,  
revela.
Conhecimento que se tornou na principal 
ferramenta para abrir a Paperwindow e tor-
ná-la uma empresa próspera e com um fu-

turo auspicioso pela frente. Com foco nas 
áreas da energia elétrica, telecomunica-
ções, AVAC e segurança contra incêndio 
em edifícios (SCIE), a Paperwindow preten-
de colmatar o que José considera ser “falta 
de coordenação, tanto nos trabalhos que 
se fazem em projeto como efetivamente 
em obra, por parte de técnicos cujos co-
nhecimentos não abrangem várias áreas”.

“Abracei e adoro a área 
da Segurança contra 
Incêndio em edifícios”
Há quase duas décadas que José Cabeça-
das se apaixonou pela área da Segurança 
contra Incêndio, sendo que, há cerca de 
13 anos, quando um colega lhe sugeriu 
que tirasse um curso especializado nesse 
setor, o engenheiro refletiu sobre o assun-
to e embarcou naquela que se viria a tor-

nar numa das áreas de enfoque onde a 
sua empresa atua. “Obviamente, como 
nós estamos muito ligados à construção, 
por inerência, estamos ligados a esta área. 
Foquei-me assim nesta área, porque tam-
bém é aquela onde a engenharia mais po-
de atuar integrando as várias especialida-
des. Há regras e planos para implementar 
na SCIE e que requerem a efetiva integra-
ção dos projetos”, explica. Porém, sendo 
um setor que foi globalmente revisto em 
termos de legislação, em 2008, existem 
ainda muitas falhas e muita discussão no 
modo como se deve atuar. “O que distin-
gue a Paperwindow nesta área, provém do 
conhecimento profundo do funcionamento 
dos sistemas das várias especialidades, o 
que permite ter uma visão muito concreta 
do correcto funcionamento da ‘paraferná-
lia’ de equipamentos e sistemas de segu-
rança contra incêndio actualmente exigi-
dos nos edifícios”, acrescenta. 

Projetos marcantes
José destaca o trabalho desenvolvido no 
Hospital Privado de Albufeira, desde 2005, 
onde realizou o projeto de eletricidade, de 
telecomunicações e de gestão técnica cen-
tralizada, muito complexa no edifício. 

“Foi um hospital pensado com muita tec-
nologia”, conta. Além disso, foi consultor 
do dono da obra para a segurança contra 
incêndio, continuando a apoiar a atual en-
tidade exploradora, dado o seu vasto co-
nhecimento na área. A esse respeito, refe-
re, igualmente, as inúmeras formações a 
técnicos projetistas e instaladores que deu 
no Algarve: “Devo ter sido o técnico que 
mais formação deu aqui”, confessa.
O engenheiro refere ainda o trabalho efe-
tuado na Unidade Industrial de Transfor-
mação de Pescado da Algarfresco, em 
Olhão, onde realizou a gestão e fiscaliza-
ção de obra, tendo ainda supervisionado a 
remodelação de projetos com vista à otimi-
zação de custos e à melhoria da coordena-
ção técnica, desde a arquitetura a todas as 
instalações especiais, com foco nas insta-
lações elétricas, miniprodução fotovoltaica 
(227kWp), telecomunicações, SCIE, linha 
de produção fabril, e frio industrial (com 
estudo de soluções inovadoras pela utiliza-
ção de gás CO2). 

Paperwindow é um exemplo de sucesso e prosperidade no Algarve. Desde 2013 a atuar no setor da 
engenharia, a empresa foi criada pelo engenheiro técnico eletrotécnico, José Cabeçadas que, para além 

de empresário, é também presidente do Colégio da Proteção Civil da Ordem dos Engenheiros Técnicos.

na luta pela segurança 
contra incêndios, e pela 
coordenação de projetos

PAPERWINDOW
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► Licenciada em Arquitetura pela Univer-
sidade Lusíada de Lisboa, desde 2001, 
Fátima Lopes cedo entrou no mercado de 
trabalho, tendo iniciado o seu percurso 
profissional, enquanto freelancer, ainda 
antes da conclusão da formação acadé-
mica. A necessidade de procurar algo di-
ferente levaram-na até Alcobaça, onde 
acabou por realizar um estágio com o ar-
quiteto Rui Xavier. “Foi um local onde 
aprendi, grandemente, a versão multifa-
cetada que o profissional de arquitetura 
teria que, inevitavelmente, desenvolver”, 
conta. Mais tarde, e por força do desejo 
de criar o seu próprio atelier de arquitetu-
ra, regressou a Aljezur onde coordena e é 
responsável pelo atelier Virado a Sul.
Com uma dimensão familiar, o atelier  
Virado a Sul conta com Fátima Lopes co-
mo técnica de arquitetura, um trabalho 
complementado pelo sócio Luís Paixão 
que assume a função de técnico de obra, 
sendo responsável pela execução e ma-
terialização da grande maioria dos proje-
tos desenvolvidos pelo atelier. Com um 

core business, essencialmente, assente 
na elaboração de projetos arquitetónicos 
para habitações unifamiliares e para tu-
rismo rural, o atelier Virado a Sul atua 
ainda na área de consultadoria.

Acompanhamento 
personalizado 
A atuar, essencialmente, na região mais a 
sul do país, o atelier Virado a Sul encontra 
no concelho de Aljezur o seu principal ni-
cho de mercado. Muito embora, realize, 
ainda que com menor expressão, projetos 
nos concelhos de Odemira e Vila do Bispo. 
“Temos aqui ao lado, em Vila do Bispo, um 
projeto que se encontra em construção e 
que será, em breve, mais uma grande re-
ferência turística desta área mais Litoral 
do Algarve”, conta Fátima Lopes.
A trabalhar na maioria com cliente final, a 
Virado a Sul encontra aqui cerca de 70% 
do seu volume de negócio. Clientes que 
recebem, por parte do atelier, um acom-
panhamento rigoroso e completo, nas 
mais variadas fases do processo.  “A Vira-

do a Sul tem sempre o cuidado de salva-
guardar os interesses e direitos do clien-
te, com vista a criar uma boa relação de 
confiança, acompanhando o projeto no 
seu todo, logístico e criativo.  Podemos 
mesmo afirmar que é uma das nossas re-
ferências a nível local”, conta a arquiteta.
Apaixonada pela arquitetura, Fátima  
Lopes assume gostar de deixar a sua 
marca nos projetos desenvolvidos, muito 
embora, tenha, sempre, em considera-
ção o gosto e preferência do cliente. “Co-
mo técnica tenho, obviamente, as mi-
nhas preferências e gostos. Opto por uma 
linguagem onde sobressaem valores do 
tradicional e do minimalista, onde se dê 
preferência a volumetrias e formas sim-
ples e puras, mas o mais importante é 
respeitar a vontade do cliente”, assume. 
Com um vasto portefólio de obras desen-
volvidas, Fátima Lopes destaca alguns 
dos projetos que mais prazer lhe deram 
realizar e que espelham a perfeita fusão 
de gostos e ideias entre o atelier e os 
seus clientes. O primeiro grande desta-
que vai para um projeto de turismo em 
espaço rural, o Monte Cardal, situado em 
Odeceixe. A projeção de uma habitação 
unifamiliar em Vale da Telha, no concelho 
de Aljezur, também mereceu destaque 
por parte da arquiteta que admite ter fica-
do, imensamente, satisfeita com o resul-
tado conseguido. O terceiro projeto des-
tacado por Fátima Lopes foi recentemen-

te desenvolvido. Trata-se do Zen Valley, 
um hotel rural que a arquiteta acredita 
ser mais um caso de sucesso.

Avaliar o mercado 
e as suas necessidades
“Foi bastante notório o aumento do volu-
me de trabalho e faturação, entre 2016 e 
2017, que tem vindo a ser proporcional à 
confiança restabelecida pelas pessoas e 
empresas perante a situação económica 
do país”, confessa Fátima Lopes. Avaliar 
o mercado e as necessidades dos clien-
tes é fundamental para o atelier que es-
pera, assim, encontrar o mote para o de-
senvolvimento de novos projetos. “Pre-
sentemente estamos a avaliar o merca-
do, avaliando, igualmente, as necessida-
des que os clientes mais evidenciam na 
nossa área geográfica. A partir daí, espe-
ramos encontrar o mote para impulsionar 
novas vertentes de negócio, assim como 
novos projetos”, conclui.  

Fundado em 2003 o Virado a Sul é um atelier de arquitetura, engenharia e gestão de obra, sediado na vila 
de Aljezur. Um projeto de sucesso assente no acompanhamento personalizado de cada cliente.

A simbiose perfeita 
entre arquitetura e cliente

VIRADO A SUL
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Fátima Lopes



► Desde 1996 que João Cabrita exerce 
a sua arte. Licenciado em Arquitetura, 
pela Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade Técnica de Lisboa, iniciou o seu 
percurso profissional na Contemporâ-
nea Lda, um atelier de arquitetura e pro-
priedade dos arquitetos Manuel Graça 
Dias e Egas José Vieira. É quando rece-
be o convite de Michael Brown para  
ingressar a sua empresa, a Michael 
Brown Associates Ltd, que tudo muda. 
Uma parceria que durou dez anos e que 
acabou por terminar com a chegada da 
crise. “Na altura, tínhamos uma grande 
atividade”, conta João Cabrita. 
Com sede em Londres e uma filial em Al-
mancil, contava com um quadro consi-
derável de técnicos, mas a chegada da 
crise acabou por reduzir ao mínimo a 
sua atividade. A atravessar uma fase 
menos positiva, João Cabrita não baixou 
os braços, a adversidade não impediu o 
arquiteto de seguir o seu rumo, muito 
pelo contrário, João ganhou ainda mais 
força e resiliência e acabou por abrir o 
seu próprio atelier em setembro de 
2011. “A empresa foi feita em plena cri-
se e sem trabalho algum. Foi o pior ano 
de sempre em termos de arquitetura e 
construção no Algarve”, conta João Ca-
brita que, em tom de brincadeira, afirma 

“Sou louco, só um louco poderia fazer  
isso”. Uma escolha que foi, muitas ve-
zes, questionada, mas que em nada as-
sustou o arquiteto que sempre acreditou 
no sucesso do projeto. “Quando fui cons-
tituir a empresa, a senhora que me aten-
deu perguntou: ‘porquê que está a cons-
tituir a empresa? Todos os seus colegas 
estão a fechar, porquê agora?’. Eu acre-
dito que temos altos e baixos, o que tí-
nhamos na altura era uma profunda cri-
se na construção, que não poderia ficar 
assim para sempre. Portanto, tinha que 
começar a haver coragem para fazer 
uma coisa contrária ao que eram os si-
nais. Posso afirmar que sou um bocado 
contranatura”, afirma o arquiteto, que 
assume que “ter coragem quando as 
coisas estão muito más é o meu fuel”.
Estabelecido na Quinta do Lago, o ate-
lier João Cabrita conta com 12 colabo-
radores, um grupo de jovens profissio-
nais cuja criatividade e conhecimento 
especializado permitem a materializa-
ção exímia do desejo do cliente. Com 
um core business assente em três pila-
res fundamentais – arquitetura, enge-
nharia e gestão de projetos – o atelier 
João Cabrita procura desenvolver proje-
tos diferenciados. Diferenciado é tam-
bém o acompanhamento que o atelier 

presta a cada um dos seus clientes.  
“Eu entendo a arquitetura de forma inte-
grada. Fazemos um acompanhamento 
desde o primeiro contacto até à entrega 
da chave na mão, quer seja uma peque-
na moradia, quer num aldeamento de 
cinco estrelas. Temos no quadro da em-
presa todos os profissionais que garan-

tem este serviço completo”, afirma João 
Cabrita. Com um conceito empresarial 
contemporâneo, o atelier desenvolve o 
projeto, desde o primeiro esboço até ao 
projeto chave-na-mão, por meio de tec-
nologias e metodologias inovadoras, es-
tando já, atualmente, a trabalhar 100% 
com a tecnologia BIM.

Sediado na Quinta do Lago, o atelier João Cabrita está no mercado 
desde 2011. Empenhado na constante procura da sublimação do 

belo, este atelier desenvolve projetos que vão de encontro aos 
sonhos dos seus clientes, uma busca que o arquiteto considera  

“a perseguição da utopia, a excelência na sua plenitude”.

Uma arquitetura 
na busca da utopia

ATELIER JOÃO CABRITA

Equipa do atelier João Cabrita
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“FAZEMOS UM ACOMPANHAMENTO DESDE O 
PRIMEIRO CONTACTO ATÉ À ENTREGA DA CHAVE NA 
MÃO, QUER SEJA UMA PEQUENA MORADIA, QUER 
NUM ALDEAMENTO DE CINCO ESTRELAS. TEMOS NO 
QUADRO DA EMPRESA TODOS OS PROFISSIONAIS 
QUE GARANTEM ESTE SERVIÇO COMPLETO”



Objetivo: 
tornar o seu sonho realidade
A trabalhar, sobretudo, no triângulo dou-
rado, João Cabrita assume que, “foi onde 
decidi encontrar espaço para montar a 
minha empresa”. Com uma grande quan-
tidade de projetos desenvolvidos na re-
gião Sul do país, João assume que, por 
vezes, “existem clientes que me chamam 
para realizar uma casa em Cape Town ou 
Birmingham”. Quando questionado sobre 
a percentagem de cliente final e empre-
sarial, João Cabrita afirmou considerar 
existir uma interligação entre cliente em-
presarial e cliente final, uma definição de 
cliente que apenas se diferencia com o 
fator “tempo”. “Todos os meus clientes 
são finais e todos são empresariais, por-
que grande parte constrói para depois 
vender. O cliente final e o cliente empre-
sarial interligam-se e a diferença prende-
-se com um único fator, o tempo. Há se-
manas em que vão utilizar a casa para 
usufruto próprio e há outras em que vão 
alugar a terceiros”, conta o arquiteto. En-
tre cliente final e cliente empresarial, 
muitas são as nacionalidades com que 
João e a sua equipa já tiveram o prazer 
de trabalhar, uma multiplicidade que em 
nada assusta o arquiteto, desde cedo ha-
bituado a lidar com diferentes perfis de 
cliente. “Tenho uma grande experiência 
com clientes. Lidei com muitos perfis de 
clientes, de muitas nacionalidades, mas 
cada cliente é um desafio. Tento sempre 
entender qual é o perfil do meu cliente, 
qual a expectativa, como o vou fazer feliz 
e transformar o seu sonho em realidade”, 
assume João Cabrita que afirma ainda:  
“A liberdade total é algo que não existe, é 
uma utopia”.

“A beleza de ser arquiteto 
é a de ser livre para desenhar”
Desenvolver projetos que vão de encon-
tro às expectativas do cliente é o principal 
objetivo do atelier que, diariamente, tra-
balha na busca da melhor materialização 
do sonho de cada um. “Num processo 
criativo contribuem três fatores: haver 

uma caracterização física do lugar, o que 
o lugar nos pede; uma caracterização le-
gal, o que é que do ponto de vista jurídico 
ou legal podemos fazer naquele lugar; o 
programa funcional do cliente. São os 
três ingredientes que vão fazer o projeto 
de arquitetura. O conceito surge da com-
binação destes três fatores, aquilo que o 
lugar nos pede que seja, aquilo que o 
cliente espera do lugar e aquilo que o lu-
gar permite que seja”, conta João Cabri-
ta. Vocacionado para o cliente, João as-
sume não ter um traço criativo preesta-
belecido e é nisso que encontra a beleza 
de ser arquiteto. “Para mim, o fator sur-
presa é o mais interessante. Nas minhas 
obras não existe um fio condutor, tanto 
faço algo completamente redondo, como 

uma coisa completamente cubista. O 
grande desafio do arquiteto é desenhar 
para o cliente. Para mim o mais impor-
tante é o meu cliente e é para ele que de-
senho. Desenho qualquer coisa, acho 
que a beleza de ser arquiteto é a de ser li-
vre para poder desenhar”, assume.

Marcos de um percurso
Há sete anos no mercado, o atelier João 
Cabrita conta com um vasto portefólio de 
obras realizadas por todo o território na-
cional. Obras de excelência que espe-
lham a transformação de uma ideia em 
realidade. Quando questionado em en-
trevista sobre quais projetos gostaria de 
destacar, João Cabrita não hesitou ao re-
ferenciar três projetos que constituem 

marcos no seu percurso profissional. 
Obras que marcaram etapas e que agora 
faz questão de partilhar. “Gostaria de 
destacar um aldeamento turístico com-
plexo, é um projeto numa encosta íngre-
me, na Madeira. Foi totalmente criado de 
raiz, tem alguma complexidade, tem algu-
ma envergadura e é um marco, porque foi 
concluído em tempo de crise e foi o pri-
meiro grande projeto. Destaco também 
uma casa, que foi talvez a transacionada 
pelo valor mais alto, e que foi projetada, 
também, em tempos de crise. Uma mo-
radia unifamiliar que tem contornos de 
excelência, elevou-se um projeto grande 
a um grau de refinamento ínfimo e, por-
tanto, tudo o que é detalhe foi tido em 
consideração. É quase como uma peça 
de arte”. O último destaque foi para um 
aldeamento turístico de cinco estrelas, 
situado na Quinta do Lago. “Tem um 
conceito inovador, um programa de ex-
celência e está a ser executado a um 
grande nível de excelência. São os três 
marcos, um antes da crise, um durante 
e o outro depois. Esses três projetos, se-
rão eventualmente os três marcos da 
minha carreira”, assume.

“Eu faço o que gosto”
Foi quando o país atravessava a pior con-
juntura económica, que João abriu o seu 
atelier. Desde então, já se passaram sete 
anos e nada fazia prever que os resulta-
dos fossem os conseguidos. João admite 
que “sempre tive crescimento desde que 
abri a empresa e o último ano foi o me-
lhor de sempre. Em termos percentuais, 
eu diria que 70% é resultado do nosso co-
re business e 30% de atividades comple-
mentares”. As perspetivas não poderiam 
ser mais animadoras e as metas já estão 
traçadas. Continuar a prestar um serviço 
de excelência, sempre com dedicação e 
amor, porque afinal de contas João tem o 
privilégio de fazer o que ama. “Eu faço o 
que gosto. Consigo tirar prazer em tudo o 
que faço, tenho isto no sangue. O meu 
grande objetivo é continuar a fazer aquilo 
de que gosto”, conclui. 
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“TODOS OS MEUS CLIENTES SÃO FINAIS E TODOS 
SÃO EMPRESARIAIS, PORQUE GRANDE PARTE 
CONSTRÓI PARA DEPOIS VENDER. O CLIENTE FINAL 
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► Licenciada em Engenharia Civil, Vanda 
Pereira iniciou o seu percurso profissional 
há 22 anos. Após concluir a formação aca-
démica integrou uma empresa de enge-
nharia civil, sediada em Olhão. “Na altura 
não havia muitos locais onde começar. 
Contactei a empresa e perguntei, humilde-
mente, se tinham um espacinho para mim. 
Perguntaram-me se tinha computador, dis-
se que sim e então disseram traga o com-
putador e venha para cá”, conta. 
Um percurso iniciado em 1996 e que deu 
a Vanda Pereira a bagagem necessária 
para, em 2008, abrir o seu próprio negó-
cio. “Quando comecei a trabalhar em 
obra, não tinha muita experiência. A facul-
dade fornece-nos as bases, mas não te-
mos o conhecimento total, nem a expe-
riência. À época tive a felicidade de inte-
grar a extinta R. Melo & Silva, propriedade 
de Rui Melo, que mais do que um mentor, 
foi alguém que para além de um excelente 
profissional, durante meses a fio, foi incan-
sável na partilha do seu conhecimento e 
que ainda hoje continua a ser uma refe-
rência para mim”, assume.

“Somos uma equipa 
multidisciplinar”
Liderando uma equipa de profissionais, 
Vanda Pereira assume ter uma equipa 
multidisciplinar que garante a prestação 
de um serviço de excelência. “O grupo de 
trabalho é complementado por vários gabi-
netes externos, criteriosamente seleciona-
dos, com quem mantemos parcerias. As-
sim, no espírito das várias discilplinas em 
busca de um objectivo final, abrangemos 
todas as áreas da engenharia civil”, conta 
Vanda Pereira que refere ainda: “Desenvol-
vemos trabalhos nas áreas da fiscalização 
de obra, coordenação de segurança em 
obra, execução de projetos de engenharia, 
tais como estabilidade e betão armado, es-
truturas em aço leve e metálicas, águas, 
esgotos, pluviais, acústica, térmica, gás, 
planos de segurança e saúde, planos de 
resíduos sólidos, certificação energética, 
ITED e eletricidade. Por ser perita qualifica-
da na área da certificação energética, so-
mos também uma empresa de referência 
nesta área”, conta a engenheira civil que 
encontra na região Sul do país o principal 
raio geográfico de atuação do gabinete. 
Com igual percentagem de cliente final e 
cliente empresarial, Vanda Pereira encon-
tra no mercado estrangeiro e em algumas 
empresas do Norte e Sul do país, parceiros 
de trabalho. “Trabalho com várias empre-
sas, algumas delas são do Norte do país. A 

par do mercado estrangeiro, o Norte do 
país tem-se mostrado para a nossa organi-
zação, um terreno fértil, onde angariamos 
vários promotores, que encontram em nós 
o parceiro ideal para os seus desenvolvi-
mentos”. 

“Tenho um projecto 
que me marcou”
As duas década de experiência profissio-
nal, deram a Vanda Pereira a oportunidade 
de colaborar em alguns projetos de grande 
dimensão. Projetos que marcam o seu per-
curso e que orgulham a engenheira civil. 
“Tenho um projeto que me marcou, que foi 
um empreendimento que realizámos nas 
imediações do Hotel Quinta do Lago. Foi 
um projeto de um investidor estrangeiro 
que, pela sua grandiosidade, me obrigava 
a uma presença diária em obra. Vivi aque-
la experiência toda da construção, acom-
panhei todas as fases e, basicamente, vi-
via na obra. Foi um trabalho de equipa 
muito interessante”, conta a engenheira 
que destaca ainda dois outros projetos em 
desenvolvimento.“Neste momento, tenho 
uma obra a decorrer, no barlavento algar-
vio, num recanto idílico, que também me 
está a dar muito prazer desenvolver. É uma 
obra em aço leve e a construção está a ser 
muito interessante. Em Tavira, estou a ter-
minar um conjunto de moradias. É um pro-
jeto igualmente interessante, porque sen-

do este cliente um visionário, todas as 
suas obras são pensadas ao detalhe. Ado-
ro trabalhar com ele. É um desafio cons-
tante de superação”, conta Vanda Pereira.

“Procuramos, sempre, 
fazer o melhor que sabemos”
A registar um crescimento significativo, 
Vanda Pereira assume estar confiante no 
futuro. “A empresa nos últimos anos tem 
vindo a crescer, facto confirmado pelo au-
mento do número de colaboradores. Nes-
tes últimos anos, registámos um cresci-
mento anual de dois dígitos”, confidencia. 
“O primeiro semestre deste ano, relativa-
mente ao do ano passado, também regis-
tou um crescimento significativo”, conta a 
engenheira civil que assume como priori-
dade continuar a prestar um serviço de 
qualidade e de proximidade aos seus clien-
tes. “Quero manter a empresa, continuar 
no mercado e continuar a satisfazer os 
clientes. Nós, procuramos, sempre, fazer o 
melhor que sabemos para prestar um bom 
serviço”, conclui. 

Vanda Pereira está no mercado há mais de duas décadas. Licenciada em Engenharia Civil, abriu o seu 
próprio gabinete, em 2008, numa tentativa de fazer frente ao período menos positivo que a país 

atravessava. Uma aposta vencida, sendo hoje uma referência na região do Algarve.

Há duas décadas 
a marcar pela qualidade

VANDA PEREIRA
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► Amélia Santos Unipessoal é uma em-
presa criada em 2009 pela própria Amélia 
Santos, licenciada e doutorada pela Uni-
versidade de Évora em Arquitetura Paisa-
gista. Trabalha sobretudo para municípios 
ao nível institucional, mas também para 
privados. No que respeita aos primeiros, 
executa e coordena projetos de requalifi-
cação de espaços públicos urbanos, fren-
tes ribeirinhas, cemitérios,  parques urba-
nos, reabilitação de paisagens degrada-
das, entre outros. Quanto aos privados, 
executa principalmente projetos de jar-
dins, espaços exteriores de empreendi-
mentos, parques de campismo e alguns 
trabalhos ao nível do planeamento e orde-
namento.
Carlos Mercês, licenciado em Arquitetura 
pela Universidade Técnica de Lisboa, co-
meçou a trabalhar com obras públicas. 
“Fui logo lançado aos tubarões”, conta o 
arquiteto que vê a experiência como algo 
positivo, uma vez que lhe fez adquirir um 
grande sentido de coordenação e respon-
sabilidade. Atualmente, trabalha com 

clientes privados e obras públicas de cariz 
social e de saúde como “creches, lares, 
unidades de saúde, e IPSS’s [Instituição 
Particular de Solidariedade Social]”, 
adianta Carlos, que exige um conhecimen-
to muito mais técnico e aprofundado por 
parte dos arquitetos. “É preciso ter mais 
alguma experiência, não basta seguir a le-
gislação, mas no fundo é mais intuitivo do 
que parece”, admite.
A fonte de trabalho destes arquitetos é 
maioritariamente por resposta a concur-
sos públicos. Por isso, há a necessidade 
de trabalhar com equipas multidisciplina-
res, e foi nestes termos que Amélia Santos 
e Carlos Mercês trabalharam juntos pela 
primeira vez em 2009,  no projeto de re-
qualificação urbana da Fuseta,  coordena-
do pela arquiteta paisagista.

Os clientes
Amélia Santos sublinha que o trabalho pa-
ra municípios e instituições do Estado 
obriga ao conhecimento, sempre atualiza-
do, da complexa legislação que enquadra 

os procedimentos - dos concursos, dos li-
cenciamentos e das empreitadas - o que, 
por vezes, reduz o tempo necessário para 
o  projeto. Esse problema manifesta-se, 
ainda, no trabalho com clientes de outras 
nacionalidades com diferentes de legisla-
ções e mentalidades.
Nos seus projetos afirmam dar preferência 
a materiais portugueses. “Temos produtos 
muito bons, desde revestimentos, a mate-

riais mais técnicos, tanto a nível dos produ-
tos como do design e o feedback tem sido 
positivo”, explica Carlos Mercês. No entan-
to, refere Amélia Santos, “é urgente melho-
rar e valorizar a prestação dos artistas cal-
ceteiros, serralhareios, pedreiros, carpin-
teiros, que são importantíssimos para a 
obra e devem encarar a execução da sua 
arte com brio e profissionalismo“.
Os dois arquitetos afirmam ter registado 
um grande aumento percentual de recei-
tas no corrente ano e Carlos pondera mes-
mo ampliar a estrutura do gabinete, de 
modo a poder dar resposta com qualidade 
a essa procura. Amélia confessa que “só 
não tenho mais trabalho porque não te-
nho tempo, e quero manter os níveis de 
qualidade, porque procura há muita” e 
conclui que quanto ao futuro, “pretendo 
manter este ritmo de trabalho”.  

Amélia Santos Unipessoal é uma empresa sediada em Faro que está no mercado há quase uma 
década e que possui uma vasta experiência ao nível da arquitetura paisagista, sobretudo no que diz 

respeito ao projeto e obra. A empresa atua, principalmente, no Algarve e no Centro do país. 

Arquitetura paisagista 
progride no Algarve

AMÉLIA SANTOS + CARLOS MERCÊS
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Carlos Mercês e Amélia Santos



► Foi pelas mãos de Claudine Laurência 
que surgiu, em 2016, mais uma empresa 
de referência no Sul do país. Licenciada 
em Engenharia Civil, Claudine Laurência 
conta já com um vasto percurso profissio-
nal iniciado no Instituto para a Constru-
ção Rodoviária, onde exerceu funções de 
secretariado. Tendo integrado várias ou-
tras empresas, é quando inicia funções, 
enquanto engenheira técnica civil, na 
empresa “David Banting – Gestão de Pro-
jectos” que tudo muda. Um marco impor-
tante para Claudine Laurência e o grande 
impulsionador da DB C Views. “A DB C 
Views surgiu no seguimento da colabora-
ção com o engenheiro David Banting, que 
decorreu ao longo de dez anos e, após o 
mesmo se ter reformado, no final do ano 
2015, decidi  criar a DB C Views no início 
do ano de 2016”, conta a engenheira.
A DB C Views encontra na gestão de pro-
jetos a sua principal atividade, represen-

tando cerca de 80% da faturação global. 
Fiscalização de obras, avaliações imobi-
liárias e renovações são ainda alguns dos 
outros serviços disponibilizados pela em-
presa algarvia que trabalha diariamente 
para prestar um serviço de alta qualida-
de aos seus clientes. 
Com um raio geográfico de atuação, 
maioritariamente, no denominado triân-
gulo dourado, ou seja, Quinta do Lago, 
Vale do Lobo, Vale do Garrão, Dunas Dou-
radas e Vilamoura, realiza também, ain-
da que em menor escala, trabalhos na 
zona de Loulé. A trabalhar na grande 
maioria com cliente final, representando 
cerca de 90%, é aqui que a DB C Views 
encontra uma grande multiplicidade de 
clientes, tendo já tido a oportunidade de 
trabalhar com clientes alemães, france-
ses e belgas, embora registe maior per-
centagem de clientes de nacionalidade 
irlandesa e inglesa. 

Profissionalismo 
é a palavra de ordem
Com uma equipa composta por três cola-
boradores, a DB C Views destaca-se pelo 
acompanhamento de excelência que, 
diariamente, presta a cada um dos seus 
clientes. Um trabalho iniciado no primeiro 
contacto estabelecido e que só termina 
com a saída de mais um cliente satisfei-
to. “A DB C Views destaca-se da concor-
rência através do seu contacto perma-
nente e de grande rapidez com os clien-
tes, dos fornecedores e materiais de 
grande qualidade e da atenção dada aos 
requisitos particulares de cada um. Uma 
das formas de destaque da DB C Views, e 
da qual muito nos orgulhamos, é ver e 
tratar os clientes com profissionalismo, 
mas sem esquecer o lado humano e, dar-
-lhes a mesma atenção que damos a fa-
mília e amigos”, conta Claudine.
Com um acompanhamento personaliza-
do e ao pormenor, cada cliente pode es-
perar da DB C Views o melhor aconse-
lhamento ao longo de todo o processo. O 
profissionalismo e excelência do traba-
lho desenvolvido pela empresa algarvia 
espelham-se em alguns dos trabalhos 
desenvolvidos pelo gabinete e que fica-
rão para sempre na memória de Claudi-
ne. “Realizámos no Martinhal Quinta, na 
Quinta do Lago, a renovação completa 
de uma moradia com tempo limitado, 

devido a alugueres e ao regulamento in-
terno do aldeamento. Foi um grande de-
safio”, conta a engenheira.

No caminho da continuidade 
A passar um momento menos próspero, 
devido ao mercado imobiliário estar em 
alta, e por isso ser mais vantajoso ven-
der do que fazer alterações e renova-
ções, Claudine espera continuar no ca-
minho da qualidade e excelência profis-
sional. “Espero continuar a prestar um 
serviço de excelência a todos aqueles 
que requerem os nossos serviços e criar 
laços de profissionalismo e amizade 
com clientes e fornecedores. Espero 
que, daqui a três ou quatro anos, a DB C 
Views continue a ser conhecida como a 
empresa que tem uma excelente relação 
profissional, com os melhores fornece-
dores da zona e que por esse motivo 
consegue dar sempre rápida resposta 
aos seus clientes e uma atenção espe-
cial aos mesmos, criando com isso não 
só clientes satisfeitos, mas muitas das 
vezes grandes amizades profissionais”, 
conclui. 

No mercado desde 2016, a DB C Views procura prestar um serviço de alta qualidade a todos os seus 
clientes. Coordenado por Claudine Laurência e sediado na Quinta do Lago, este gabinete de 

engenharia encontra na gestão de projetos o seu core business. 

A jornada para um projeto 
de sucesso começa aqui

DB C VIEWS
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► Luciano Quitério  já estava ligado à 
construção e venda de imóveis. Quando 
a empresa onde trabalhava fechou por-
tas, em 2009, e perante uma situação 
de desemprego, que se arrastou duran-
te cerca de seis meses, o empresário de-
cidiu pôr mãos à obra. Do pensamento à 
ação foi um salto e Luciano abre, em 
parceria com o irmão Miguel, a sua pró-
pria empresa em janeiro de 2010. Pouco 
tempo depois, em consequência da saí-
da do irmão da administração da empre-
sa, Luciano assume sozinho as rédeas 
do negócio. É neste momento que a vida 
pessoal e profissional se une e Sila Pe-
reira decide abandonar o seu emprego, 
numa financeira em Faro, e unir esfor-
ços com o marido. Tem sido assim ao 
longo dos últimos anos, lado a lado e em 
parceria, Luciano e Sila têm feito da Ur-
banDreams uma empresa de referência 
na área da construção civil. “Até agora 
tem funcionado bem. Eu ocupo-me mais  
da parte de escritório e ele da parte  
de obras. Complementamo-nos”, conta 
Sila Pereira.

Serviço de qualidade 
e excelência 
Especializada em obras de remodelação e 
manutenção de edifícios, a empresa al-
garvia disponibiliza ainda o serviço de mu-
danças. Uma valência que acabou por ser 
criada para dar uma resposta ainda mais 
completa e personalizada aos seus clien-
tes. “Começámos o serviço de mudanças, 
porque tínhamos clientes que nos pediam 
para fazermos as mudanças. Começámos 
a fazer e percebemos que podia ser uma 
mais-valia”, conta Sila Pereira.
Com um raio geográfico de atuação que 
abrange todo o Algarve, é nos concelhos 
de Faro, Olhão, Tavira e Loulé que encon-
tra a maior percentagem de volume de 
trabalho. Com igual percentagem de 
cliente final e empresarial, a Urban-
Dreams já teve a oportunidade de traba-
lhar com uma grande multiplicidade de 
clientes. “A nossa publicidade é feita, so-
bretudo, pelo passa a palavra. As pes-
soas têm ficado satisfeitas com os nos-
sos trabalhos e acabam por nos reco-
mendar”, conta Sila. Atualmente, a traba-

lhar mais com reabilitação do que cons-
trução de raiz, a UrbanDreams já realizou 
todo o tipo de trabalhos na área da cons-
trução civil. “Houve uma altura em que 
fazia muitos espaços comerciais, mas 
também já fiz hostéis e algum alojamento 
local”, assume Luciano. Uma mudança 
no mercado, que a empresa algarvia tem 
procurado acompanhar, sempre aliando 
a qualidade do serviço às expectativas de 
cada cliente. 
No mercado há oito anos, a UrbanDreams 
teve já a oportunidade de realizar diver-
sos projetos de referência no Sul do país. 
Quando questionados sobre quais proje-
tos gostariam de destacar, Luciano não 
hesitou ao referenciar aquele que definiu 
como “o meu maior desafio”, um projeto 
iniciado, em janeiro, na Sé de Faro. “A ca-
sa estava bastante danificada a nível es-
trutural. Conseguimos recuperá-la e ago-
ra vai ser transformada em três aparta-
mentos. Foi um desafio desde o início, 
porque teve de ser tudo recuperado”, 
conta Sila Pereira. A recuperação estrutu-
ral de uma moradia em Faro mereceu, 

também, destaque por parte de Luciano 
e Sila. “Havia uma casa degrada, em Fa-
ro, cujo telhado estava a cair e o proprie-
tário foi ‘obrigado’ a recuperar o telhado. 
Nós fizemos toda a parte de demolição,  
tivemos de retirar o telhado todo, fazer a 
estrutura nova em madeira, pôr tela as-
fáltica e telha nova, recuperar a fachada 
e pintar”, conta o empresário. 

No caminho do sucesso
A atravessar um período bastante positivo, 
a UrbanDreams tem registado um cresci-
mento exponencial nos últimos anos, o 
que em muito satisfaz toda a equipa. Com 
boas perspetivas para os próximos anos, o 
casal de empresários tem já delineados 
alguns objetivos a atingir no futuro. A aber-
tura de uma loja, em Faro, está nos planos 
do casal, que espera também conseguir 
alargar a equipa de colaboradores.  
“O nosso próximo objetivo é termos uma 
loja em Faro. Estamos a ‘estudar’, tam-
bém, uma parceria com uma nova empre-
sa a ‘Mundo 3D’ para no mesmo espaço 
conciliarmos o trabalho e complementar a 
oferta ao cliente. Será uma empresa espe-
cialista em placas decorativas em 3D per-
sonalizadas. É uma ideia, que esperamos 
concretizar brevemente”, conclui Luciano 
Quitério.  

A UrbanDreams nasceu para realizar um sonho, o de Luciano Quitério. No mercado desde 2010, esta 
empresa de construção, especializada em obras de remodelação e manutenção de edifícios, assume 

como principal compromisso corresponder à confiança e expectativas dos seus clientes.

Tornamos o seu sonho realidade
URBANDREAMS
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► Decorria o ano de 2003, quando Sér-
gio Voronin, vindo da Moldávia, chegou a 
Portugal para se juntar à família que já vi-
via em Lagos. Com fortes ligações à área 
da construção civil, onde o pai já havia 
criado uma empresa, Sérgio, rapidamen-
te, decide seguir as pisadas do progenitor 
e envereda, também ele, pela área da 
construção civil. “Podemos dizer que her-
dei do meu pai este ‘bichinho’ da constru-
ção”, assume Sérgio. A paixão pela área 
e o gosto pelo trabalho realizado levam 
Sérgio a sonhar mais alto e a ambicionar 
constituir a sua própria empresa, que 
acabou por surgir, formalmente, em abril 
deste ano. “Recebemos o contrato para a 
construção de uma casa, então decidi-
mos formalizar a empresa, porque iría-
mos precisar de um alvará”.

O encontro 
da sustentabilidade e o valor
Com uma área geográfica de atuação, so-
bretudo, na região do Algarve, a Easy 
Construction teve já a possibilidade de 

realizar projetos no Centro do país, embo-
ra alargar o raio de atuação não seja, pa-
ra já, o principal foco de Sérgio. “Nós es-
tamos a tentar não nos dispersar muito, 
porque há muito trabalho aqui. É certo 
que já realizámos trabalhos no Alentejo e 
Lisboa, mas estamos a tentar concentrar-
-nos aqui”, assume.
A contar com uma vasta carteira de 
clientes, a Easy Construction encontra 
no cliente final a maior percentagem de 
volume de trabalho, embora o cliente 
empresarial represente para a empresa 
algarvia grandes oportunidades de tra-
balho em parceria. “Neste momento es-
tamos a trabalhar em parceria com uma 
empresa imobiliária sediada em Lagos, 
a Villas Key. Por exemplo, neste momen-
to eles compraram, no centro histórico, 
um prédio antigo e nós estamos a fazer 
a remodelação do seu interior. Também 
participamos no desenvolvimento das 
outras lojas desta empresa”, conta Sér-
gio, que encontra no cliente francês a 
maior percentagem do volume total de 

trabalho. “Trabalhamos com muitos 
franceses, têm aparecido muito agora”. 
A trabalhar na grande maioria com clien-
tes estrangeiros, Sérgio admite que é 
nestes que encontra maior preocupação 
com as questões ligadas à sustentabili-
dade. Na opinião do jovem empresário, 
o budget, determinado pelo cliente para 
o projeto, ainda continua a ser o princi-
pal entrave no momento da escolha.  
“A maior preocupação dos clientes é o 
valor, sempre. Apesar disso, existem al-
guns clientes que ultrapassam o budget, 
mas apenas se considerarem que a sus-
tentabilidade lhes trará benefícios eco-
nómicos para o futuro.  A geração mais 
nova apresenta alguma preocupação 
com essa questão, mas ainda há um 
longo caminho a percorrer”, alerta.
 
O gosto pela reabilitação
“Gosto de ter desafios na minha vida. 
Gosto de realizar uma reabilitação e adi-
cionar os novos conceitos a esse proje-
to”. É desta forma que Sérgio mostra a 

preferência por projetos de reabilitação, 
no entanto, não deixa de mencionar os 
constrangimentos que uma reabilitação, 
sobretudo, em centros históricos, pode 
trazer agregada “Estamos a realizar uma 
reabilitação no centro histórico, em  
Lagos, e estamos com alguns problemas 
por causa das águas pluviais”, assume o 
jovem empresário. Apesar dos constran-
gimentos, Sérgio não deixou de indicar 
esta reabilitação, a decorrer no centro 
histórico de Lagos, como um dos projetos 
de destaque da Easy Construction. Um 
projeto desafiante que ficará, certamen-
te, na memória de Sérgio.
Embora recente no mercado, a Easy 
Construction tem alcançado bons resul-
tados e as previsões são para que este 
crescimento se mantenha durante os 
próximos cinco anos. Com boas perspe-
tivas para o futuro, Sérgio espera conse-
guir a médio/longo prazo alargar o nú-
mero de parcerias. “Estamos a criar la-
ços e espero no futuro conseguir realizar 
ainda mais parcerias e assim trabalhar 
em conjunto com outras empresas”, 
conclui.  

A Easy Construction já há muito havia sido idealizada por Sérgio Voronin, mas só em abril 
de 2018 passou do desejo para a concretização. Sediada em Lagos, a empresa de 
construção civil encontra na região Sul do país o seu principal nicho de mercado.

Jovem no mercado, 
mas experiente no trabalho

EASY CONSTRUCTION
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► Foi pelas mãos de Eduardo Rocheta e 
Victor Pires que em 1992 surgiu a Louroé. 
Agente Técnico de Arquitectura e Enge-
nharia, Eduardo cedo se lançou no merca-
do de trabalho abrindo o seu primeiro ga-
binete em 1987. Já Victor enveredou pela 
Engenharia Civil e, também ele, cedo deu 
os primeiros passos no mundo profissio-
nal. É em 1992 que decidem unir esforços 
naquilo que hoje se materializa como uma 
das empresas de sucesso na região do Al-
garve. O know-how e experiência de Eduar-
do aliados à dedicação de Victor e da res-
tante equipa, criaram a fórmula do suces-
so que há mais de duas décadas mantém 
a Louroé no mercado nacional. 
Constituída por quatro colaboradores fi-
xos, Eduardo Rocheta, Victor Pires, Vera 
Rocheta e Filipa Martins, a Louroé desen-
volve nas palavras de Eduardo Rocheta a 
“execução e a coordenação de todos os 
projetos de arquitetura e de todas as espe-
cialidades necessárias para a aprovação 
de um projecto de licenciamento na câma-
ra municipal”. Com uma equipa multidisci-
plinar, constituída por engenheiros civis, 
agente técnico de arquitectura e engenha-
ria, arquitetos, topógrafo, engenheiro elec-
trotécnico e engenheiro mecânico, a Lou-
roé procura prestar um serviço completo e 

transversal a todos os seus clientes. A tra-
balhar na grande maioria com cliente fi-
nal, cerca de 80%, Eduardo Rocheta admi-
te que “no nosso caso o cliente empresa-
rial é menor”, representando apenas 20% 
do volume total de trabalho. 

“Aconselho materiais 
portugueses”
Com um raio geográfico de atuação sobre-
tudo na região Sul do país, Eduardo  
Rocheta assume que “70% do nosso tra-
balho está vocacionado para Loulé”, uma 
incidência que na opinião do empresário 
se prende com a localização privilegiada 
do gabinete de projetos. Esta incidência 
contribui para um conhecimento profundo 
da região traduzindo-se na eficiência do 
trabalho prestado. Direciona os seus servi-
ços não só para o cliente nacional, ao qual 
corresponde o maior volume de trabalho, 
como também para o cliente estrangeiro, 
mantendo como objectivo a satisfação do 
cliente nas suas singularidades.  “A casa é 
para o nosso cliente e temos que ir de en-
contro às suas ideias”, conta Eduardo. No 
entanto, isso não impede que, sempre 
que possível, aconselhem aos seus clien-
tes as melhores soluções e materiais a uti-
lizar na concretização do seu projeto.  

Um aconselhamento que, regra geral, re-
cai sobre os materiais e fornecedores na-
cionais. “Aconselho materiais portugue-
ses”, conta Eduardo Rocheta. A utilização 
de materiais fabricados no estrangeiro é 
pontual, apenas para suprir aqueles cuja 
oferta é inexistente em Portugal, sendo 
que “sempre que possível aconselho aos 
meus clientes, fornecedores da região”.  
A proximidade com o fornecedor permite 
um acompanhamento de obra que muito 
contribui para a qualidade do produto final.   

No caminho do sucesso
As mais de duas décadas de história de-
ram à Louroé a possibilidade de hoje 
apresentar um portefólio de excelência. 
Eduardo Rocheta assume: “Temos em ar-
quivo centenas de projetos e todos eles, 
de uma maneira ou de outra marcaram a 

equipa de trabalho” sendo por isso mais 
difícil de destacar projectos em particu-
lar. No entanto, é de referir um hotel na 
região do Algarve, ainda em fase de cons-
trução, como “o maior desafio que tive-
mos nos últimos tempos, devido à sua 
complexidade”. Faz também parte inte-
grante do portefólio de Eduardo a própria 
sede da empresa que, com cerca de  
20 anos de existência, se destaca por 
uma linha arquitetónica característica e 
onde se integram as questões de acessi-
bilidade e mobilidade para todos.
Com um crescimento anual na ordem dos 
10%, as perspetivas para o futuro são pro-
missoras e a equipa de trabalho não podia 
estar mais confiante. “Temos novos proje-
tos em vista, estamos a terminar os que 
temos em carteira, está tudo a correr 
bem”, conclui Eduardo Rocheta. 

É na elaboração e coordenação de projetos que a Louroé 
encontra o seu core business. Sediada em Loulé, surgiu 
pelas mãos dos irmãos Eduardo Rocheta e Victor Pires 
em 1992. Uma empresa de referência na região Sul do 

país e que agora o Empresas+® lhe dá a conhecer.

Tudo o que precisa 
num único espaço

LOUROÉ
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► José Martins e Filipe Pires são os dois 
sócios-gerentes da Sustentabililand, uma 
empresa especializada na comercializa-
ção e instalação de equipamento de cli-
matização, ventilação e sistemas solares. 
O primeiro, natural do Fundão, assumiu o 
compromisso depois da empresa onde es-
teve 17 anos ter fechado, empreendimen-
to onde Filipe Pires, licenciado em Gestão 
de Empresas pela Universidade do Algar-
ve, desempenhava o cargo de comercial.
Em 2012 ambos aproveitaram a oportu-
nidade, criando a Sustentabililand e lan-
çam-se no mercado. A empresa presta 
serviços de instalação e assistência téc-
nica em todos os segmentos do ramo, ar 
condicionado, ventilação e sistemas sola-
res (térmicos ou fotovoltaicos). “Apesar 
da crise de há seis anos, conseguimos ter 
sucesso devido alguns clientes que tran-
sitaram da antiga empresa, de conheci-
mentos do Filipe e meus e também a no-
vos clientes”, analisou José Martins.

Com um volume de negócios assinalável, 
a Sustentabililand centra-se nos conce-
lhos de Loulé, Faro e Albufeira, pois é 
nestas zonas que desenvolve a grande 
maioria dos negócios. “Neste momento 
estamos com trabalho aqui em baixo 
quanto baste para não andarmos com 
corridas. Contudo, não estamos limita-
dos por nada em termos de trabalho. Se-
ja onde for, no Porto, Lisboa ou até em 
Sevilha”, garantiu José Martins.
O empresário ressalvou também que o 
seu público-alvo são “empresas e clien-
tes individuais”, sendo que uma pequena 
parte destes últimos são estrangeiros. 
Por seu lado, Filipe Pires acrescentou 
que “80% são empresas e 20% particula-
res, na maioria portugueses”.
A Sustentabililand teve resultados finan-
ceiros assinaláveis nos últimos dois 
anos, mas o verão atípico deste ano im-
pediu que a tendência se repetisse.  
“O primeiro semestre de 2018 foi mau 

em relação ao de 2017. Os meses de ju-
nho e julho foram muito fracos, as tempe-
raturas foram muito baixas e isso mexe 
com a nossa faturação”, dizem, com Filipe 
Pires a avançar com números mais con-
cretos: “No ano passado vendemos mais 
cerca uma centena de ar condicionados 
do que este ano. Foi um ano muito bom”.  

Sustentabilidade 
O principal objetivo é fornecer um serviço 
de qualidade e completo a todos os seus 
clientes, “os sócios acreditam que o se-
gredo por detrás do sucesso da Sustenta-
bililand se prende com o bom trabalho”. 
A empresa Sustentabililand é uma em-
presa certificada e com alvará. 

Aposta na manutenção 
e ‘pacto’ com a concorrência
O futuro a curto/médio prazo não passa-
rá pela expansão, mas antes pela aposta 
no alargamento dos processos de manu-

tenção a novos clientes. No mercado 
atual não tem sido fácil encontrar mão de 
obra qualificada para trabalhar neste 
sector e para não comprometer os clien-
tes e correr o risco de passar uma má 
imagem, Filipe Pires afirma que é melhor 
recusar trabalhos e garantir um trabalho 
de qualidade. 
Por outro lado, “em caso de termos muita 
procura é preferível cedermos os traba-
lhos aos nossos concorrentes. É mais 
vantajoso isso do que ter aqui três ou 
quatro empregados a quem não pode-
mos pagar nas épocas baixas”, concluiu 
José Martins. 

No Algarve, a Sustentabililand faz da comodidade dos seus clientes um dos seus pilares básicos. 
Especializada na área da instalação de equipamentos de climatização, a empresa tem tido um volume 

de negócios assinalável e, com apenas seis anos de existência, já é uma referência na região.

Uma ‘brisa’ renovadora 
no Sul do país

SUSTENTABILILAND, LDA
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► “O investimento inicial para a constitui-
ção de uma empresa de topografia não é 
barato”, assume Diogo Vieira. Entre esta-
ções totais, sistemas GNSS (mais conheci-
do por GPS), software, hardware, viaturas 
e uma parafernália de equipamento bem 
como, a manutenção e atualização cons-
tante dos equipamentos usados para a 
aquisição da informação geográfica, muito 
investimento é feito para uma equipa de 
um homem só.

Diogo Vieira sólido 
no mercado algarvio 
e com algumas aventuras 
além-fronteiras
“Com 12 anos de DMV Geoengenharia e 
mais de 17 anos no mercado, temo-nos 
centrado no mercado do Algarve, con-
tando com alguns projetos internacio-
nais, nomeadamente em Marbella e  
Oecusse em Timor-Leste”, conta Diogo 
que refere: “Em Marbella estivemos na 
requalificação de nove buracos de um 
campo de golfe, estando encarregues de 
acompanhar a execução do projeto, me-
dições e respetivas telas finais do cam-
po de golfe. É um trabalho que obedece 
a uma grande organização em virtude 
da quantidade de informação a recolher 
e pela rapidez de execução dos traba-

lhos de campo por parte das equipas de 
construção envolvidas”, conta. “Para o 
trabalho em Oecusse (enclave de Timor-
-Leste na Indonésia) a DMV foi contrata-
da por uma empresa congénere para a 
execução do levantamento de bacias e 
linhas hidrográficas. O projeto foi com-
plexo em virtude do ambiente em si e 
pelo isolamento. Contudo, a experiência 
de estar no meio da Indonésia num am-
biente completamente diferente fez com 
que este projeto tenha sido o que me 
mais marcou”, conta.
Nos últimos três anos e aproveitando o 
franco crescimento do mercado, a DMV 
tem vindo a concretizar a sua ideia de 
empresa multidisciplinar e vem conse-
guindo dar o uso à palavra geoengenha-
ria. Assim, nos últimos anos e na se-
quência das diversas solicitações do 
mercado, “tem-se explorado a capacida-
de de obtenção de ortofotomapas atra-
vés de drones de forma a obter informa-
ção geográfica que seria impossível ou 
de difícil obtenção com topografia clássi-
ca”. A rápida obtenção e o baixo custo 
do voo de drones têm possibilitado “a 
aquisição de ortofotos de grande quali-
dade que têm sido uma mais-valia nos 
diversos levantamentos topográficos pa-
ra planos de pormenor no concelho de 

Lagos e Vila do Bispo, bem como para 
complementar os levantamentos em 
malha urbana”. Por último o varrimento 
laser de alta precisão tem sido uma 
mais-valia para os projetos de reabilita-
ção urbana e controlo de deformações, 
já que a rapidez e enorme capacidade 
de obtenção de pontos “permite criar 
modelos tridimensionais que dão res-
posta aos mais complexos projetos de 
engenharia e arquitetura”.
Contudo, nem tudo são rosas. No merca-
do da topografia, ainda reside algum des-
conhecimento das capacidades da tecno-
logia existente, tal como a tecnologia BIM 
que ainda é um “bicho” no mercado da ar-
quitetura e engenharia. Diogo Vieira prevê 
que ainda demore uns anos até que a tec-
nologia BIM vingue no mercado e seja vis-
ta como uma mais-valia. Também a falta 
de regulamentação no mercado da topo-
grafia tem criado alguns entraves ao de-
senvolvimento da profissão, sendo que a 
oferta no mercado da formação e qualifi-
cação ainda é muito pouco. “Daqui urge a 
necessidade de nos focarmos em equi-
pas especializadas nos diversos setores 
de ação da geoengenharia, só assim po-
deremos garantir ao cliente respostas rá-
pidas e de qualidade aos projetos”, afirma 
Diogo Vieira.  

“Vivemos um período sólido 
de trabalho”
“De momento vivemos um período sólido 
de trabalho e que nos permite respirar dos 
tempos da crise no setor imobiliário e 
obras públicas, sendo que agora obras pú-
blicas são muito poucas e com pouca re-
percussão no dia a dia da empresa, o teci-
do empresarial privado, tal como gabine-
tes de arquitetura, engenheira, imobiliária, 
advocacia e os privados são a maioria dos 
clientes da DMV. Alguns municípios e em-
presas congéneres também nos contra-
tam para apoio aos projetos dos seus 
clientes”, conta Diogo, que prevê que  
“o mercado se mantenha estável durante 
mais um ou dois anos” com um abranda-
mento para 2020. “Será sempre uma 
mais-valia a utilização dos recursos colo-
cados à disposição dos clientes por parte 
da geoengenharia, para cadastrar os pro-
jetos em curso, só assim podemos garan-
tir um planeamento e gestão do território 
de qualidade. As diversas disciplinas da 
geoengenharia permitem criar uma base 
de dados geográfica que será útil ontem, 
hoje e amanhã”, alerta. 

Diogo Mendonça Vieira é desde 2001 técnico de topografia nível IV e sócio-gerente da DMV Serviços de 
Geoengenharia Unip Lda. Entre o Instituto Geográfico do Exercito na secção de topografia de onde sai em 
2001 como 1º Sargento e uma passagem por uma empresa de topografia na área da fiscalização de obras 

rodo e ferroviárias, foi em 2003 que se lançou por conta própria, tendo constituído a DMV em abril de 2006.

Uma empresa multidisciplinar 
na área da Geoengenharia

DMV - SERVIÇOS DE GEOENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA
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► Prestes a abrir um escritório em Albu-
feira, a DomuScience é uma empresa se-
diada na freguesia de Alte, em Loulé, vol-
tada para solucionar problemas ligados à 
construção civil e a todas as tecnologias 
que possam ser associadas à mesma, 
tendo se especializado na construção tí-
pica algarvia.
Fábio Bota sempre teve a ambição de ter 
uma empresa própria e quando conse-
guiu, o seu principal objetivo era o de 
“satisfazer os clientes em todas as 
áreas”. Para isto, fez formações e espe-
cializou-se em diversos ramos como é o 
caso da eletricidade e do aquecimento 
central. Tudo o que estiver ligado com os 
sistemas solares, isto é, painéis solares 
e painéis fotovoltaicos, faz também parte 
das áreas de atuação da DomuScience. 
Para além disto, a empresa trabalha ain-
da em conjunto com um “gabinete de ar-
quitetura e outro de engenharia que nos 

dão apoio sempre que necessário”, es-
clarece Fábio.
Desta forma, o cliente quando procura a 
DomuScience encontra uma empresa 
completa, competente e capaz de solu-
cionar todos os problemas sem ser ne-
cessário recorrer a outras entidades.
Esta empresa algarvia conta com 15 co-
laboradores nas mais diversas especiali-
dades e tem o seu raio de atuação com-
preendido entre Carvoeiro e Faro, porém, 
no que diz respeito a fornecedores e ma-
teriais utilizados, Fábio Bota afirma que é 
necessário percorrer todo o país para ad-
quirir as ferramentas de melhor qualida-
de possível.
Fábio destaca ainda os três projetos 
mais marcantes na sua carreira. Um de-
les trata-se de uma casa em Albufeira 
que foi reconstruida pela equipa e que 
“marcou por ser dos primeiros grandes 
projetos”, constata. Outro dos trabalhos 

foi a sua própria casa. “Já era dos meus 
bisavós e trisavós, por isso, esta marcou 
por causa das vivências todas que ti-
nha”, continua. Por fim, menciona uma 
outra casa antiga em Loulé “que foi pre-
servada por nós e fizemos-lhe ainda um 
aumento”, conclui Fábio.
Tendo em conta o gosto pela cultura, pa-
trimónio e tradições algarvias, Fábio 
abraçou mais um projeto de um restau-
rante numa casa tradicional Algarvia e 
com uma cozinha de fusão que alia o tra-
dicional ao requinte do moderno, chama-
do Xerém e situado no Cerro do Ouro,  
Paderne – Albufeira. 

O “Brexit” e o impacto 
na DomuScience
Cerca de 90% do trabalho da Domu- 
Science é realizado para o cliente final, 
sendo que cerca de 80% desse total de 
clientes são ingleses. Devido ao “Brexit”, 
seria de esperar que se registasse um re-
trocesso nas receitas da empresa, mas 

tal não se registou de forma tão acentua-
da como se previa. 
Porém, e devido ao contacto que mantém 
com os clientes, Fábio afirma que “as pes-
soas têm medo. O ‘Brexit’ fez com que to-
do o investimento feito em Portugal lhes 
saísse muito mais caro”, mas, mesmo 
apesar de toda a conjuntura, o inglês con-
tinua a ser dos melhores clientes. Quando 
se fala em tipos de construção, Fábio Bota 
afirma que “os clientes estrangeiros  estão 
mais recetivos ao LSF e já procuram mais 
conforto e eficiência energética”, enquan-
to que os portugueses ainda estão mais 
reticentes no que diz respeito a este mate-
rial e continuam a preferir o betão.
Fábio Bota afirma que, desde 2016, tem 
registado um crescimento na média dos 
30% a nível de volume de faturação, 
mas destaca um problema como sendo 
o principal no momento que é “a falta de 
mão de obra. Nós queremos crescer e 
não conseguimos por falta de mão de 
obra”, admite. 

Praticamente criado na empresa de construção civil do pai, é 
desde muito novo que Fábio Bota desenvolve o gosto por esta 

área e acaba mesmo por criar a sua própria empresa a título 
individual, em 2004 na área da eletricidade e águas. A partir daí 

começou a reforçar o seu conhecimento com formações e 
especializações nas mais diversificadas áreas e só em 2007 

conseguiu, na sua opinião pessoal, obter a estrutura que acha 
necessária para entrar no setor da construção.

A ciência de satisfazer o cliente
DOMUSCIENCE 
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► É em 2004, após terminar o estágio, 
que Ana Rodrigues começa a dar os pri-
meiros passos na arquitetura. No entan-
to, não começa da melhor forma. Quase 
de seguida, a arquiteta defronta-se com 
a crise e, por isso, o negócio retraiu-se. 
Entretanto, conseguiu superar e, atual-
mente, trabalha com mais dois colabo-
radores que, por questões de falta de 
espaço, não estão no mesmo escritório 
que Ana. Como forma de superar este 
problema, está à procura de um novo lo-
cal, mais espaçoso e com melhor apre-
sentação para receber tanto os seus 
clientes como os colaboradores.
A nível de clientes, o atelier Idraw é uma 
empresa com uma predominância de 
clientes estrangeiros, principalmente, 
ingleses, alemães e alguns franceses. 
“Na zona de Tavira é bom ter contacto 
com clientes estrangeiros”, confessa.
A Idraw até há dois anos atrás trabalha-

va, essencialmente, para o cliente final, 
porém o mercado mudou e desde 2016 
trabalha principalmente para o cliente 
empresarial com uma percentagem de 
70%. Entretanto, a economia começa a 
melhorar, o trabalho a aumentar e Ana 
Rodrigues vê aqui a possibilidade para 
criar a própria firma, no ano de 2016.
Apesar de o atelier se localizar em Caba-
nas, Ana não delimita nenhum raio de 
atuação. “Vou a qualquer sítio, desde 
que justifique”, admite.
No que diz respeito a materiais, Ana ad-
mite ser uma nacionalista, na medida 
em que, sempre que possível, procura 
usar materiais portugueses nos seus 
projetos que acabam por receber um 
feedback bastante positivo dos clientes. 
O único problema apontado pela arqui-
teta é o preço. “Para ter, efetivamente, 
uma boa qualidade, os produtos portu-
gueses são ligeiramente mais caros”, 
admite a arquiteta, no entanto, confessa 
que mesmo assim, são muitas vezes os 
preferidos pelos clientes.
A nível de sistemas construtivos, o LSF 
é o mais indicado e o mais fácil de tra-
balhar por ser mais leve em relação ao 
betão tradicional. Nas palavras de Ana 
Rodrigues, “os clientes são semi tradi-
cionalistas”, isto é, os clientes conti-
nuam a preferir a estrutura de betão, 
mas já dão algum relevo e já escolhem 

o LSF como alternativa ao betão em al-
gumas situações.
Nos seus trabalhos, e como todos os ar-
quitetos, Ana gosta de deixar a sua marca, 
mas nunca se sobrepondo à obra original. 
“Eu gosto de algo contrastante, mas que 
valorize o que já lá está”, confessa.
Ana Rodrigues afirma ter muito trabalho, 
mas não tem possibilidade de ser mais 
rápida a concretizá-lo por falta de cola-
boradores. Apesar destes entraves, no 
primeiro semestre deste ano em relação 
ao ano de 2017, Ana regista um cresci-
mento nos valores de faturação na or-
dem dos 30%.

Projetos mais relevantes
Um dos projetos que Ana atribui mais 
destaque foi realizado em Tavira, na ur-
banização da Colina da Asseca. Esta 
construção foi um verdadeiro desafio pa-

ra a arquiteta. na medida em que tinha 
que cumprir um regulamento com mais 
de 40 anos. “Foi um desafio cumprir o 
regulamento e ao mesmo tempo criar 
uma casa moderna que eles aceitas-
sem”, confessa.
Por fim, menciona um outro projeto, tam-
bém em Tavira, que consistia numa rea-
bilitação. O edifício anteriormente era 
uma pensão dos anos 80. “Estava com-
pletamente degradado, a cair e, entre-
tanto, tiveram até que fechar o passeio”, 
explica a arquiteta. Aqui o objetivo seria 
torná-lo num alojamento local e conse-
guiram, efetivamente, sem ter que fazer 
grandes mudanças. “É muito gratifican-
te neste trabalho, principalmente nas 
reabilitações, ver o antes e o depois dos 
edifícios. Mais importante que isso, é 
mesmo as pessoas notarem e valoriza-
rem”, confessa. 

Licenciada em Arquitetura pela Universidade Lusíada de 
Lisboa, Ana Rodrigues, vai para Tavira em 2003 por 

intermédio de um contato que lhe propõe um estágio na 
câmara da cidade. Começou a ganhar alguns conhecimentos 

e, consequentemente, clientes para começar o seu projeto 
acabando por  abrir um espaço onde iniciou o seu percurso.

“Você idealiza, eu concretizo”
IDRAW
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► Aos 39 anos, Sónia Ferreira, “nascida 
em Lisboa, criada em Alverca do Ribate-
jo”, dirige os destinos de uma empresa 
que, até 2012, foi um projeto sonhado a 
duas. O projeto empresarial não passou 
incólume perante os efeitos da crise eco-
nómica com que o país se debateu, mas 
sobreviveu. A atuar em toda a região do Al-
garve, a AES debate-se, desde o começo, 
com a dificuldade em gerir a dependência 
“inevitável” da construção. O trabalho da 
empresa encontra-se muito ligado a obras 
de requalificação urbana, normalmente 
obras de menor dimensão e que têm, fre-
quentemente, na sua origem “estrangei-
ros que investem em Portugal”.
 
Nem sempre bem-vindos, 
mas indispensáveis
A animosidade e desconfiança no de-
sempenho de funções sempre acompa-
nharam Sónia Ferreira. Apesar da legis-
lação já implicar o envolvimento de ar-
queólogos nas mais diversas obras, “as 
pessoas ainda não estão psicologica-
mente ou culturalmente habituadas” e o 
primeiro contacto com a área revela, 
não raras vezes, o pânico.
O desconhecimento, o não saber “o que 
é que dali vem” provoca receios de vá-

rias ordens: “Que as coisas possam pa-
rar, que não se faça a obra, que o cliente 
desista do investimento, custos muito 
acrescidos”. Sónia lamenta que nem o 
passar do tempo tenha amenizado as di-
ficuldades. “Ainda hoje, passados estes 
anos todos, ainda não se consegue con-
ceber a arqueologia como uma parte 
normal, integrante do processo”. Para 
que seja possível operar uma mudança 
neste âmbito, é imperativo, na opinião 
de Sónia, que todos percebam que os ar-
queólogos não pretendem impedir que a 
obra seja desenvolvida, o objetivo é, de 
facto, “recolher o máximo de informação 
possível, registar essa informação para 
garantir que ela fica preservada para 
sempre”.
 
Reestruturar para diversificar   
A sócia-gerente da AES tem dificuldades 
em escolher os projetos que mais a mar-
caram, diz que foram muitos e que todos 
tiveram a sua importância. Ainda assim, 
aponta os vários trabalhos realizados na 
cidade de Silves, que ditaram os primei-
ros passos da empresa e que destaca 
“pelo interesse histórico, pelo volume da 
informação e dos espólios recolhidos”. 
Destaca igualmente o edifício Mabor, em 

Portimão, “abandonado há muito tempo” 
e onde a AES descobriu um importante e 
vasto complexo industrial romano. Uma 
obra realizada na baixa de Faro, que 
“apesar de não terem aparecido muitos 
vestígios”, permitiu “recolher um serviço 
de faiança do século XVII, cuja quantida-
de e estado de conservação em contex-
tos arqueológicos é uma raridade em ter-
mos nacionais”, também foi merecedora 
do realce por parte da arqueóloga.
Quanto ao futuro, e de olhos postos no 
que está por vir, a perspetiva de Sónia é 
continuar a trabalhar na área. Todavia a 
empresa, nos últimos dois anos, “tem-se 
estado a preparar para se reestruturar e 
poder diversificar os seus serviços”. Este 
plano passa por alargar horizontes e 
apostar na área da conservação e restau-
ro, da museografia e das novas tecnolo-
gias aplicadas ao património (designada-
mente, nos levantamentos fotogramétri-
cos, nas reconstruções virtuais e na reali-
dade aumentada). “Achamos que é o fu-
turo, que a arqueologia é mais do que tra-
balhar com obras em áreas de sensibili-
dade arqueológica. É nosso dever conse-
guir transmitir a nossa herança cultural 
não só à comunidade local, mas também 
a quem nos visita”.  

A AES Arqueologia nasce da vontade e da oportunidade que Sónia Ferreira e Carla Estrela viram e 
agarraram para promover a divulgação do património do Algarve. Em 2005, e depois de terem ambas 

frequentado a licenciatura em Arqueologia, a parceria materializou-se e a empresa assentou 
arraiais em Lagoa. Apesar de Carla ter rumado à Alemanha, a AES manteve-se de portas abertas 

com o lema de “observar os projetos como pequenos capítulos de uma história maior”.

Onde se acrescenta 
história à História

AES ARQUEOLOGIA
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► José Ferreira e José Costa são dois em-
presários radicados em Lagoa, onde as-
sentaram arraiais e criaram a Edicontact 
depois de acumularem uma vasta expe-
riência em grandes empresas do setor. 
“Comecei por construir uma casa para 
mim, outra para vender. Foi aí que conheci 
o José Costa, gostei do trabalho dele e de-
cidimos aí avançar para uma empresa”, 
contou José Ferreira, sobre os primeiros 
passos dados rumo ao sucesso.
Com um vasto leque de clientes na zona 
Sul do país, principalmente em “Lagoa, 
Silves, Portimão, Albufeira e Lagos” – 80% 
deles de produto final – a Edicontract tem 
vindo a consolidar o seu trabalho junto 
dos cliente e já reúne as preferências de 
muitos estrangeiros radicados naquela zo-
na do país. “Também temos clientes ingle-
ses e holandeses”, garantiu José Ferreira, 
embora note alguma quebra nos negócios 
celebrados com os britânicos desde a saí-

da do Reino Unido da União Europeia. “De-
pois do Brexit, notou-se uma diminuição 
de investimento inglês, sobretudo por cau-
sa da desvalorização da libra”, explicou.
Com um total de nove colaboradores fixos, 
a Edicontract aposta na qualidade dos 
materiais portugueses. “Em cinco dias te-
mos os materiais”, diz José Costa que, 
com isto, consegue agilizar os prazos da 
obra e garantir a satisfação dos clientes.
A empresa tem-se desenvolvido de forma 
sustentável e desde 2013 que “apresenta 
um crescimento” das suas receitas.  
O ano de 2016 foi “bastante bom”, à ima-
gem de 2017. O primeiro semestre de 
2018 cimentou esse caminho.

Inovação passa 
pela aposta no LSF
A Edicontract quer manter a trajetória de 
crescimento e já tem planos a curto/mé-
dio prazo. “Um dos objetivos passa por 

abrir uma nova valência na empresa”, que 
é como quem diz, “abrir a empresa à cons-
trução em LSF. Há poucas empresas a fa-
zerem-no na região do Algarve, mas é um 
tipo de construção muito usada nos Esta-
dos Unidos da América”, sintetizou José 
Ferreira, explicando que a expansão é fei-
ta com passos seguros. “Ao crescermos, 
temos que adaptar a empresa, investir e 
alimentar a estrutura. Neste momento 
conseguimos ser seletivos em relação aos 
projetos”.
Habituados a trabalhar com clientes de 
várias nacionalidades, os dois empresá-
rios notam diferenças entre portugueses e 
estrangeiros. “Os estrangeiros estão mais 
virados para a sustentabilidade”, ao con-
trário dos portugueses que “ainda querem 
a casa de betão”. Além disso, “não pen-
sam tanto no conforto, por causa do acrés-
cimo de custos”, lembrou José Costa. “Tal-
vez agora haja uma mudança, porque as 

pessoas estão mais alertadas para o uso 
de materiais sustentáveis”, previram.
O constante desafio e a ambição de fazer 
mais e melhor guiam José Ferreira e José 
Costa que, numa retrospetiva, recordam 
dois projetos marcantes: O seu primeiro 
cliente, um engenheiro civil holandês que 
lhes deu total liberdade de manobra na 
edificação de uma casa em Silves; e a  
Casa dos Cantoneiros, por ter sido “o mais 
desafiante com soluções construtivas fora 
do comum”.
A “falta de mão de obra qualificada” é um 
grande problema e ambos aconselham os 
futuros engenheiros civis a “procurarem 
trabalhar com qualidade e inovação, des-
tacarem-se dos demais. Haverá sempre 
um nicho de mercado para eles”.  

A Edicontract é uma empresa no ramo da engenharia e construção criada em 2009 por José Ferreira e 
José Costa e sediada no Algarve. Especializada na construção de todo o tipo de edifícios, é no Sul do 

país que centra o grosso do seu trabalho e encontra uma multiplicidade de clientes. A fórmula do 
sucesso é apenas uma: deixar os clientes totalmente satisfeitos.

Qualidade e excelência 
nos lares algarvios

EDICONTRACT
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► Anatolie Vicol é a personificação perfei-
ta do sonho americano nascido na Euro-
pa. Veio do Leste para o Sul da Europa há 
mais de dez anos, aterrando em Portugal 
em 2004 com o sonho de ter uma vida 
melhor e 14 anos depois é dono da Anato-
lie Vicol Construção Civil, Lda. “Comecei a 
trabalhar em Portugal em 2004. Fui ser-
vente, pedreiro por conta própria e abri-
mos a empresa em 2009. Temos mais ou 
menos 17 vivendas feitas e mais de 30 co-
laboradores diretos e indiretos, temos ou-
tros em empresas mais pequenas como 
carpinteiros, como é habitual”, explicou. 
“Estávamos a fazer um projeto no em-
preendimento Almaverde em que fui dire-
tor de produção e desde essa altura lhe ia 
dando algum apoio. Ele foi sempre evoluin-

do ao ponto de agora estar onde está”, elo-
giou Nuno Serrano, engenheiro e diretor de 
produção, sobre uma empresa que tem o 
seu raio de ação entre Portimão e Aljezur. 
“É mais fácil estar concentrado nesta zo-
na, mas se surgir um cliente de outra tam-
bém aceitamos”, diz Anatolie Vicol.
“Renovámos a imagem visual corporativa 
da empresa, desenvolvida pela CNERGIA, 
porque sabemos a importância da ima-
gem e como é importante a primeira im-
pressão. Temos os nossos clientes satis-
feitos e isso traz mais clientes. Somos 
uma empresa pequena, construímos de 
raiz, chave na mão, mas também se faz  
em muitas reconstruções e remodela-
ções. A grande valia desta empresa é não 
se limitar a uma área de trabalho”, insistiu 

Nuno Serrano. A experiência que ganhou 
antes de fundar a Anatolie Vicol foi funda-
mental para o sucesso que vai conseguin-
do em grande parte junto do cliente final. 
“Temos vários clientes finais e depois tam-
bém realizamos para cliente empresarial, 
para venda. É 60% a 40% para o cliente fi-
nal”, explicou, acrescentando que são 
clientes “ingleses, canadianos, mexica-
nos, russos e polacos”.
 
Produtos portugueses 
ao nível dos europeus
 O empresário garante que, na hora de es-
colher materiais para os seus projetos, não 
há qualquer dúvida e aconselha “os mate-
riais nacionais”. “É quase tudo daqui, às 
vezes há coisas específicas que não se fa-
zem cá e vêm de fora”. Nuno Serrano reve-
la depois que quem procura fazer negócio 
com a Anatolie Vicol fica encantado com a 
qualidade do que se faz por cá. “Em muitos 
aspetos estamos ao nível dos grandes fa-
bricantes europeus. O mercado inglês gos-
ta muito do produto nacional. Há pouco 
tempo estive com uns clientes que ficaram 
com um brilho nos olhos ao ver o material, 
a qualidade e o acabamento”, disse. 
No projeto Almaverde a Anatolie Vicol foi 
responsável pela construção de algumas 
moradias, no que acabou por ser “um pro-
jeto premiado internacionalmente, ao ní-
vel da construção e design”, que Anatolie 

considerou serem projetos desenvolvidos 
a um nível bastante aliciante.

Vertente moderna 
e sustentabilidade
Embora tenha um pouco de tudo no que 
diz respeito ao tipo de clientes, Anatolie  
Vicol vê os seus clientes mais virados para 
a construção de habitações com linhas 
“mais modernas” e a preocupação dos 
portugueses em relação à sustentabilida-
de das casas “tem evoluído muito”. “Esse 
conceito está enraizado. Muitos têm esse 
cuidado, querem caixilharias de qualidade 
para garantir o conforto térmico e acústi-
co. Os portugueses já têm essa preocupa-
ção”, acrescentou Nuno Serrano, sobre 
uma zona em que o “custo do produto fi-
nal está em crescimento”.
A Anatolie Vicol registou um crescimento 
“entre 15% e 20% de 2016 para 2017” e 
em 2018 promete manter esse mesmo rit-
mo, sendo que o futuro passa agora por 
“consolidar a empresa no mercado e de-
pois dar-lhe um crescimento estruturado 
para conseguir superar possíveis momen-
tos mais complicados que possam surgir 
ao longo do caminho”.  

A Anatolie Vicol é tanto o nome do dono como de uma empresa de construção civil, remodelação e 
reabilitação de edifícios, sediada em Lagos. O crescimento sustentado que vem evidenciando é 

espelho da qualidade do seu trabalho.

Qualidade comprovada 
com obras premiadas

ANATOLIE VICOL
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► Hugo Ribeiro, engenheiro topógrafo 
de 40 anos, nasceu em Portimão, mas 
sempre viveu em Silves. Conta que ter-
minou o curso e começou a trabalhar de 
imediato. Estagiou no Ministério do Am-
biente-Instituto da Água, onde fez parte 
dos trabalhos iniciais para a Barragem 
do Odelouca. De seguida esteve quatro 
anos na Câmara Municipal de Silves de 
onde saiu para Vale do Lobo, local onde 
permaneceu sete anos. Paralelamente 
manteve sempre o seu negócio “fora” do 
seu gabinete, onde fazia trabalhos parti-
culares e dava apoio a obras e levanta-
mentos topográficos.

A topografia já não é ramo novo na famí-
lia, o avô de Hugo já era topógrafo. “Está 
no sangue, em pequeno já ia para o 
campo com ele”. Em 2011, aquando da 
crise económica, foi trabalhar para  
Angola, onde esteve ligado a projetos de 
grande dimensão, principalmente na re-
gião de Luanda. Quando regressou,  
decidiu reativar o seu negócio, data que 
marca o início da GeoBL.

“A topografia é sempre o 
parente pobre da construção”
O balanço que faz dos primeiros três 
anos da empresa são “bastante positi-
vos, muito melhores do que estava à es-
pera”. Afirma que, atualmente, a topogra-
fia está a atravessar um bom momento 
relativamente à quantidade de trabalho, 
no entanto não esquece que continua a 
ser percecionada como “o parente pobre 
da construção”, “sempre o mais mal pa-

go, mas com bastante responsabilidade”. 
O engenheiro topógrafo admite “algum 
receio” relativamente aos bons ventos 
que a área respira, prevendo que se man-
tenham “só mais dois ou três anos”.
O tempo por terras angolanas abriu-lhe 
horizontes e apresentou-lhe o mundo 
como um espaço mais pequeno. Traba-
lha com todo o tipo de clientes, designa-
damente gabinetes de arquitetura e en-
genharia, particulares, empresas de 
construção e entidades públicas. Gosta 
de explicar o que vai fazer, o como e o 
porquê, de “dar ao cliente uma atenção 
especial”. Numa empresa em cresci-
mento, Hugo diz que parte da chave do 
sucesso de um topógrafo se baseia na 
modernização, com a aplicação de no-
vos equipamentos, como drones e scan-
ners, mas nunca esquecendo o conheci-
mento profundo das raízes da topogra-
fia. “Não basta saber trabalhar com um 
equipamento de última geração, é preci-
so saber o que vem de trás, a essência 
da topografia”.

O passado e o futuro, 
em perspetiva
É facto inequívoco que a GeoBL atra-
vessa um momento próspero. Tudo ca-
minha bem e, a continuar assim, Hugo 
prevê adquirir novos equipamentos que 

lhe permitam oferecer aos clientes no-
vos produtos. Com um know-how adqui-
rido ao longo de quase 20 anos, Hugo 
tem dificuldade em eleger os projetos 
que mais marcaram a sua carreira. “Ao 
longo destes anos tive o privilégio de 
trabalhar com grandes profissionais de 
diversas áreas e patrões exigentes, que 
me fizeram crescer enquanto pessoa e 
profissional”, no entanto o primeiro 
grande projeto é sempre recordado 
com carinho, visto que foi logo no início 
da sua carreira e no caso do dono da 
GeoBL, o Retail Park da Guia deu o tiro 
de partida para a sua caminhada profis-
sional. O Aqua Shopping em Portimão e 
o Portimão Retail Center também foram 
obras que marcaram o engenheiro to-
pógrafo e, mais recentemente, o  
W Hotel, projeto que se encontra em 
execução, situado na Praia do Castelo, 
Albufeira.  

Silves, barlavento algarvio, a “base” de Hugo Ribeiro e da GeoBL Engenharia & Topografia. Depois de 
quase duas décadas de trabalho, Hugo só avança para a materialização da empresa em 2015, depois de 
uma passagem de três anos por Angola. Indiciadas pelo nome, as valências da GeoBL situam-se entre a 
topografia e a engenharia e pode dizer-se que a empresa de Hugo não coloca limites geográficos para a 

sua prestação de serviços, desde que devidamente acautelados os custos. As Seychelles marcam o 
ponto geográfico mais distante onde Hugo Ribeiro colocou a sua estação total robotizada e, em jeito de 

brincadeira, afirma que se lhe pagarem um bilhete para ir à lua e voltar, não recusa o projeto.
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