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► No mercado de trabalho desde 2004, 
Jorge admite que, atualmente, “a área 
dos hotéis é onde temos mais incidên-
cia”, mas nem sempre foi assim. Numa 
primeira fase Jorge admite que o trabalho 
desenvolvido foi “mais convencional”, em 
que as moradias tinham um papel de des-
taque. O ano de 2009 trouxe o projeto que 
veio alterar o rumo do gabinete. A adjudi-
cação do primeiro hotel, o Real Abadia 
Congress & Spa Hotel, em Alcobaça, cons-
tituiu um marco na carreira profissional do 
arquiteto e um ponto de viragem para o 
gabinete. “Foi um projeto que nos deu al-
guma visibilidade. Tivemos mais reconhe-
cimento, mesmo junto de outros profissio-
nais e em termos de público. Depois disso, 
foram-nos entregues vários projetos de 
maior dimensão”, conta o arquiteto, abor-
dando a evolução do mercado.
Com quatro colaboradores, todos arquite-
tos, o gabinete encontra nos serviços de 
consultoria de apoio, projeto de arquite-
tura e de interiores, engenharia e fiscali-
zação de obra, o seu core business. “Fa-
zemos quase o processo completo. Só 
não fazemos a construção”, afirma o ar-
quiteto. Serviços prestados por todo o 
país, embora o gabinete encontre o seu 

principal nicho de mercado “de Lisboa 
para cima”. A trabalhar na grande maio-
ria com cliente empresarial, o gabinete 
encontra aqui cerca de 70% do seu volu-
me de trabalho, uma consequência dire-
ta do elevado número de reabilitações e 
remodelações que realiza. “A maioria dos 
nossos clientes são clientes empresa-
riais, trabalhamos muito em reabilitações 
ou remodelações de clínicas, no setor in-
dustrial e em empreendimentos turísti-
cos”, conta o arquiteto. Os restantes 30% 
dividem-se entre cliente particular e enti-
dades públicas, sendo o último o que tem 
menor expressão, representando apenas 
cerca de 10% do volume total de traba-
lho. “Em termos de projetos públicos te-
mos três escolas, nos distritos de Braga, 
Vila Real e Viseu”, conta Jorge Clemente. 

Projetos versáteis
Jorge procura, acima de tudo, que o pro-
jeto desenvolvido vá ao encontro das ex-
pectativas que o cliente deseja e que se 
torne na materialização exímia do sonho 
de cada um. Para isso, aposta num servi-
ço completo que acompanhe e aconselhe 
o cliente nas diversas fases do projeto.
Quando questionado, em entrevista, so-

bre quais os projetos que mais o marca-
ram ao longo da história do gabinete, Jor-
ge não esquece o seu primeiro hotel, o 
Real Abadia Congress & Spa em Alcoba-
ça, e o que lhe deu mais notoriedade, a 
Casa do Mezio Aromatic e Nature Hotel 
no Parque Peneda-Gerês, no entanto, na 
atualidade destaca os três últimos proje-
tos desenvolvidos e que estão agora em 
fase de construção. O primeiro destaque 
do arquiteto foi para a Escola Secundária 
de São Pedro, em Vila Real. A remodela-
ção e alteração do antigo seminário do 
Verbo Divino no Hotel Verbo Divino, com 
136 quartos, em Fátima, também mere-
ceu destaque por parte do arquiteto que 
indicou ainda o Hotel Maria Isabel, na-
quele que será uma referência hoteleira 
na cidade de Coimbra resultante da rea-
bilitação de um edifício do sec. XVII, junto 
à igreja São Tiago na Praça do Comércio, 
é um dos projetos do atelier de maior 
complexidade arquitetónica na parte cria-
tiva e de reabilitação, mas também nas 
questões legais devido a condicionantes 
de PDM, Centro Histórico e em zona de 
património da UNESCO, facto que foi re-
conhecido estando, de momento, este 
hotel como caso de estudo no 2º ano do 

mestrado de Reabilitação Urbana da Uni-
versidade de Coimbra, no qual Jorge foi 
orador e será júri.

“Temos sustentabilidade 
para os próximos anos”
A atravessar uma boa fase, Jorge Clemen-
te assume que “todos os anos temos cres-
cido”. O gabinete registou, de 2017 para 
2018, um crescimento na ordem dos 20% 
e o arquiteto assume com satisfação que 
“temos sustentabilidade para os próximos 
anos”. Com um futuro risonho, o gabinete 
já tem definidas as metas a alcançar a 
curto, médio e longo prazo. Assim, o arqui-
teto espera em breve concluir as obras 
que estão, neste momento, em execução 
e que são, nas palavras do arquiteto, “mui-
to exigentes”. Já a longo prazo, a equipa 
de trabalho pretende concretizar e solidifi-
car a internacionalização, “sobretudo nos 
países do Médio Oriente”.

Desde 2004 que Jorge Teixeira Clemente vem escrevendo a sua história no mundo da arquitetura. 
Tendo concluído a licenciatura em 2003 e o mestrado em 2014, pela Escola Universitária de Artes 

de Coimbra, foi no atelier do seu professor arquiteto João Bigotte de Almeida que deu início à sua 
promissora carreira profissional. Há 14 anos a exercer a sua arte, Jorge Clemente é uma referência 
na área tendo já acumulado vários prémios profissionais que reconhecem a qualidade e excelência 

do trabalho desenvolvido pelo arquiteto. 

Onde a arquitetura 
é versátil e criativa

JORGE TEIXEIRA CLEMENTE | ARQUITECTOS
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CARLOS SANTOS

► O sonho tornou-se realidade quando 
Luís Carreira criou a Macolis há 35 anos. 
Depois de ter trabalhado durante alguns 
anos como empresário na área da cons-
trução civil, o empresário decidiu criar 
aquela que é, hoje, uma referência  
na área da climatização e sistemas  
de conforto. 
Com uma faturação superior a 15 mi-
lhões de euros em 2018, atualmente, a 
empresa emprega 65 trabalhadores, 58 
em território nacional e 7 em França. 
Geograficamente implantada na região 
Centro do País, com sede em Leiria, a 
empresa possui ainda instalações em 
Coimbra e uma rede de assistência co-
mercial externa e de distribuição que se 
estende à zona Norte, Sul e Interior do 
País. Contudo, Luís Carreira confessa 
que nem tudo foi fácil neste já longo per-
curso de sucesso. “Sentimos muito a cri-
se de 2009 a 2012. Tivemos que nos es-
forçar para manter o equilíbrio dentro da 
empresa para não termos que despedir 
nenhum dos nossos colaboradores. Ain-
da bem que o fizemos, uma vez que to-
dos foram importantes para agora vol-
tarmos a crescer. A equipa está toda sin-
cronizada e todos os dias trabalhamos 

afincadamente para que a nossa rela-
ção seja cada vez mais próxima e sem-
pre assente em valores humanos como 
a dedicação e a confiança”. 
Atualmente, a Macolis aposta na comer-
cialização de soluções integradas de 
aquecimento central, redes de gás, 
águas, saneamento, torneiras e equipa-
mentos sanitários, o que faz com que 
possua já duas marcas próprias no mer-
cado, solarMACO e controlMACO, sendo 
uma ligada à energia solar e outra ao ní-
vel de climatização preparada para res-
ponder aos desafios dos sistemas de 
controlo e das casas inteligentes. “Mais 
do que produtos, nós vendemos soluções 
à medida. Assim, a nossa aposta passa 
sempre por uma melhoria contínua nos 
nossos produtos e serviços, daí que te-
nhamos realizado, recentemente, investi-
mentos para dar mais apoio aos profis-
sionais que são o nosso foco principal. 
Estes visaram melhorias nas instalações, 
no armazenamento, na loja, assim como 
na renovação de toda a frota automóvel. 
Além disso, também apostamos na for-
mação constante dos nossos quadros e 
na realização dos mais variados eventos 
de promoção da empresa e das nossas 
marcas”, explica o empresário que con-
cretiza: “Também desenvolvemos o nos-

so website. Além de moderno, dinâmico, 
intuitivo e interativo, reforça a disponibili-
dade da empresa 24 horas por dia, onde 
se pode encontrar um conjunto de infor-
mações sobre as soluções e produtos, 
acompanhados com os devidos esclare-
cimentos técnicos e últimas novidades”.

Presença em França
Com uma presença forte no mercado 
francês, através da criação da Macolis 
FR, em 2013, Luís Carreira explica que, 
desta forma, foi possível desenvolver o 
mercado e ganhar a confiança de todos 
os clientes. “Assim conseguimos estar 
mais próximos e dar uma resposta mais 
célere a todos os desafios que os nossos 
clientes nos apresentam. São empresas 
francesas mas, muitas delas, de empre-
sários portugueses. É com particular pra-
zer que nos associamos ao vasto número 
de empresários portugueses em França, 
os quais, de forma discreta, muito têm 
valorizado a dinâmica e sucesso empre-
sarial dos Portugueses neste país”.
Esta foi uma aposta ganha e em relação 
ao futuro, o empresário reitera que a apos-
ta Macolis continuará a passar pela cria-
ção e comercialização de soluções econó-
micas e eficientes. “Temos que ter uma vi-
são global do caminho que queremos se-

guir, contudo, também temos que estar 
preparados para fazer alguns desvios, se 
necessário para nos adaptarmos à con-
juntura geral e ao mercado com base na 
nossa experiência. Vamos ainda continuar 
no desenvolvimento de painéis fotovoltai-
cos de auto-consumo, ideais para as mais 
diversas áreas industriais, mas também 
para particulares. Certo é que queremos 
melhorar o que fizemos ontem, fazendo 
melhor amanhã. Ninguém consegue a 
perfeição, mas tentamos sempre cami-
nhar nesse sentido”.  

Criada em 1984, a Macolis dedica-se à criação de soluções inovadoras e integradas de 
climatização e canalização, promovendo a eficiência energética e o respeito pelo meio ambiente. 
Solução diferenciadora no mercado, mercê a vasta experiência que coloca ao serviço do cliente, 

com proximidade e confiança, a Macolis está já presente também no mercado francês.

“Mais do que produtos, 
vendemos soluções”

MACOLIS
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► Joel Esperança decidiu passar pouco 
mais de um ano no departamento de ar-
quitetura da Escola Universitária das  
Artes de Coimbra, antes de criar a sua 
própria empresa. A primeira obra que 
realizou foi juntamente com o arquiteto 
Joaquim Duarte para a habitação do pró-
prio irmão. “Sempre achei que a arquite-
tura deve ser um momento de partilha 
entre pessoas”, afirma.
Ruben Vaz começou o seu percurso na  
Figueira da Foz, onde estagiou num gabi-
nete de arquitetura. 
Após o primeiro projeto, surgiram novas 
oportunidades que levaram Joel a convi-
dar o seu colega de curso a participar.  
“O Joel, quando lança a primeira pedra, 
já tem todo o castelo visualizado na cabe-
ça. Eu seguia mais inocentemente”, con-
fessa o arquiteto Ruben.
O mais novo, “reservado e observador” 
dos quatro sócios, é Eurico Sousa que co-
nheceu os futuros sócios através de seu 
pai, aquando a execução das carpintarias 

de duas obras dos arquitetos da Contami-
nar. Para a sua tese de mestrado, esco-
lheu o arquiteto Joel Esperança como tu-
tor e, em seguida, foi convidado a esta-
giar na Contaminar. Após a conclusão do 
estágio, em 2014, Eurico foi convidado a 
ficar na empresa.
Joaquim Duarte foi o último a ingressar 
na Contaminar, no ano de 2016. Uma 
vez terminados os estudos, começou 
por trabalhar com alguns professores 
em Coimbra, em seguida, ingressou nu-
ma entidade pública em Leiria, onde tra-
balhou durante dois anos. Não sendo 
este o objetivo de carreira do arquiteto, 
foi executando projetos sozinho ou com 
colegas, inclusive com o arquiteto Joel  
Esperança, até este lhe propor trabalhar 
na Contaminar.

A contaminação 
tornou-se viral
Fundada em 2005, a Contaminar conta 
com quatro sócios, inicialmente apenas 

com Joel Esperança e Ruben Vaz e, mais 
tarde, com Eurico Sousa e Joaquim Duar-
te. “Contaminar porque nós queríamos 
que o nome fosse forte e desconcertante 
ao mesmo tempo. O mais importante é 
que se tornou num prefixo, ‘Contaminar’ 
aparece antes de qualquer um de nós, e 
depois queríamos que se tornasse viral”, 
afirma Joel Esperança, explicando a ori-
gem do nome da marca. Os arquitetos rea-
lizam projetos, maioritariamente, na zona 
Centro do país, ou seja, Leiria, Coimbra, 
Santarém e Lisboa, isto para 70% de clien-
tes finais e 30% de clientes empresariais.
Quase todos os clientes são desconheci-
dos para os arquitetos, desta forma, cria-
ram um questionário para compreender 

melhor quais os gostos, expetativas e tra-
ços de personalidade de cada um dos 
clientes, no âmbito de realizar um projeto 
totalmente à medida para cada cliente. 
Cada obra tem o seu conceito, tem que 
contar uma história, sendo esta o mais 
sensorial possível. Toda a equipa da  
Contaminar é completamente diferente, 
mas complementar.

A pegada ecológica 
da Contaminar
Os arquitetos utilizam, sempre que possí-
vel, materiais provenientes de fornecedo-
res locais e nacionais, em último recurso 
serão importados materiais do estrangei-
ro. Quando é pedido para explicar como é 

Juntamente com Joel Esperança e Ruben Vaz, fundadores 
da Contaminar, são sócios Eurico Sousa e Joaquim Duarte. 

Os quatro arquitetos, saídos da ARCA-EUAC, têm 
contaminado a zona Centro do país com um estilo 

arquitetónico reconhecido, desde 2005.

A Contaminar 
a zona centro 
do país

CONTAMINAR

VI

Equipa da Contaminar
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feita a escolha dos materiais para cada 
construção, Joel Esperança afirma:  
“Muitas vezes, a materialidade da obra vai 
acontecendo naturalmente, não forçamos 
as coisas, são horas e horas a discutir en-
tre nós e com o cliente”. O mesmo aconte-
ce em relação ao método de construção 
onde “o próprio projeto determina o siste-
ma construtivo”.
Muitos fatores estão envolvidos na parte 
ecológica de uma construção, tais como a 
localização, o terreno e o orçamento que o 
cliente dispõe. No que diz respeito a medi-
das ecológicas que possam ser tomadas 
pelos arquitetos, Joel Esperança explica: 
“Quando falamos sobre o aspeto ecológi-
co, não se trata apenas de colocar um pai-
nel solar. Se formos encontrar os mate-
riais locais, o impacto ambiental será mais 
reduzido, do que se importarmos uma pe-
dra de África”. “Por norma, nas nossas 
obras, o terreno é pouco modelado, tenta-
mos sempre deixá-lo no seu estado natu-
ral, reduzindo a pegada ecológica”, com-
plementa o arquiteto Ruben Vaz.

Projetos com impacto
Quando questionados sobre quais os pro-
jetos que tiveram maior impacto na em-
presa, de forma unânime, os arquitetos 
Joel e Ruben falam da Casa da Codiceira, 
como sendo a origem da Contaminar. 
“Aquela obra fez-nos acreditar que não de-
vemos obrigatoriamente esquecer o que 
fazíamos na universidade, ‘Têm de fazer 
casinhas para clientes, normalizadas’, e 
não, afinal aquilo que é utopia na universi-
dade é possível na realidade”, confessa 
Ruben Vaz.

O futuro do atelier
O primeiro passo que os arquitetos es-
tão a dar para o crescimento da Conta-
minar, é a mudança de instalações.  
Na medida em que o gabinete comporta 
mais três colaboradores, para além dos 
quatro sócios, o espaço atual tornou-se 
reduzido. Os arquitetos confessam, ain-
da, que “algo que a Contaminar ambicio-
na é contaminar”.

“O primeiro traço que 
nós vamos fazer, 
vai-nos traçar a vida”
“O que se torna cada vez mais difícil para 
um português é dizer ‘não’, e muitas das 
vezes é necessário dizer que não. Essa po-
derá ser das maiores dificuldades”, expli-
ca o arquiteto Joel Esperança. “O primeiro 
traço que nós vamos fazer, vai nos traçar a 
vida”, continua o arquiteto Ruben Vaz.  
“É uma constante aprendizagem”, finaliza 
o arquiteto Joaquim Duarte.  
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► Os arquitetos Nuno Rasteiro e Tania Ba-
tista fundaram a NRTB Arquitectos, sendo 
a empresa, inicialmente, apenas um pro-
jeto a tempo parcial. Hoje, encontra-se so-
lidificada no mercado, contando com vá-
rias parcerias e colaboradores.
A NRTB Arquitectos presta serviços na 
área da arquitetura e consultadoria, no-
meadamente de habitação, serviços, co-
mércio e indústria, reabilitação e arqui-
tetura de interiores. Os projetos que ela-
bora dirigem-se ao cliente final e promo-
tores do ramo imobiliário que, recente-
mente, tem aumentado significativa-
mente, com especial incidência no ramo 
habitacional e industrial. Com efeito, po-
demos encontrar obras realizadas pela 
NRTB Arquitectos num raio geográfico 
que se estende entre os distritos do  
Porto e de Leiria e, mais recentemente, 
ao Sul do país.

“A nossa melhor publicidade 
é o nosso trabalho e a relação 
com os nossos clientes”
“A Nrtb Arquitetos procura a evolução 
com profissionalismo e transparência”, 
afirma um dos entrevistados, que acre-
dita ser um dos fatores que caracteriza a 
Nrtb Arquitectos. Desta forma, enfati-
zam ao afirmar que “a nossa melhor  
publicidade é o nosso trabalho e a rela-
ção com os nossos clientes”. Fruto do 
trabalho e da determinação dos arquite-
tos da NRTB Arquitectos é o aumento  
de 30% registado na faturação anual 
desde 2016.
Como aposta no crescimento da empre-
sa, surge o investimento recente nas no-
vas instalações e aumento da equipa, 
que vêm reforçar a posição relevante no 
mercado, permitindo melhorar a dedica-
ção a cada projeto, com novas soluções 

e ideias, com impacto visível na qualida-
de do trabalho apresentado.

Projetos que se destacam
No meio do já vasto portefólio da NRTB  
Arquitectos, há projectos que se desta-
cam pela sua dimensão e enquadra-
mento. Efetivamente, os arquitetos real-
çam alguns dos seus projetos, nomea-
damente um edifício de habitação pluri-
familiar em Coimbra, que sobressai por 
ter sido o projeto de grande dimensão 
mais recente com obra em curso. Subli-
nham, ainda, um projeto de remodela-
ção da sede em Portugal de para uma 
marca de renome europeu. Também 
com relevância decorrem alguns proje-
tos e obras em curso de reabilitação, no-
meadamente de um edifício destinado à 
restauração na Baixa de Coimbra, onde 
se inclui um “rooftop” com vista para a 

Praça 8 de Maio, e também uma unida-
de hoteleira em Cernache do Bonjardim.

Perspetivas futuras
Na perspectiva dos arquitectos, o merca-
do continuará a reagir de forma favorá-
vel, sendo esta fase ainda propícia ao in-
vestimento. Já a perspectiva a longo pra-
zo, esta dependerá da conjuntura nacio-
nal e das repercussões internacionais 
que se possam vir a sentir no país.  
De facto, os arquitetos da NRTB Arquitec-
tos, conscientes do estado atual do mer-
cado,  aconselham aos recém-licencia-
dos, na área da arquitetura, a emigração 
temporária, que poderá contribuir na 
aprendizagem de novas metodologias de 
trabalho e descobrimento de novas solu-
ções e materiais, para além do contacto 
com novas culturas e éticas de trabalho. 
Os arquitetos finalizam a entrevista ao 
afirmarem: “Mesmo para a nossa apren-
dizagem, conhecer outras metodologias 
e culturas é extremamente importante e 
enriquecedor”.

A NRTB Arquitectos é uma empresa de arquitetura sediada em Coimbra e criada por  
Nuno Rasteiro e Tania Batista em 2004. O acrónimo NRTB retrata ambos os arquitetos que,  

hoje em dia, contam também com a colaboração do arquiteto Gonçalo Tavares.  
Foi a ARCA-EUAC (Escola Universitária das Artes de Coimbra) que juntou o trio em 1998.

“marca de profissionalismo 
e transparência”

NRTB ARQUITECTOS
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Gonçalo Tavares, Tania Batista e Nuno Rasteiro



► Iris Gaspar é formada em Arquitetura 
pela Universidade Lusíada de Lisboa. Rea-
lizou o seu estágio e colaborou em vários 
projetos num atelier nas Caldas da Ra-
inha. De seguida, trabalhou para uma em-
presa de Lisboa, o ISQ, onde desenvolveu 
trabalhos em diversas áreas, durante esta 
colaboração, realizou vários projetos de 
SCIE, nomeadamente os projetos de segu-
rança da ANA Aeroportos.
À semelhança de Iris, também Bruno Xisto 
é formado em Arquitetura, mas pelo Insti-
tuto Superior Técnico de Lisboa.  
A convite de um professor, aceitou o desa-
fio e integrou o departamento de investi-
gação de construção sustentável durante 
dois anos. Posteriormente decidiu voltar 
para o Bombarral, onde realizou um está-
gio na Câmara Municipal. Este último 
acontecimento permitiu-lhe, consequente-
mente, conhecer o panorama local e “ga-
nhar algum know-how”.

O começo de IGBX Arquitectos
Foi no início do ano de 2017 que, após al-
guns anos de colaboração, os entrevista-
dos perceberam que era a altura certa pa-
ra avançar com um projeto de vida, e deci-
diram abrir o atelier IGBX Arquitectos, cujo 
nome representa as iniciais dos nomes de 
cada um dos arquitetos. O atelier compor-
ta apenas a arquiteta Iris e o arquiteto  
Bruno, funciona em parceria com topógra-
fos e engenheiros e, sempre que necessá-
rio, subcontratam profissionais de outros 
serviços e especialidades.
Em grande parte, os projetos de IGBX  
Arquitectos trata-se de habitações, mas já 
projetaram, também, outro tipo de cons-
truções, como por exemplo, residenciais 
seniores, armazéns industriais, sendo que 
localmente realizam muitos projetos de le-
galização. Atuam num raio geográfico que 
abrange os distritos de Leiria, Santarém e 
Lisboa. Desde que abriram o espaço físico 

do IGBX, notam um aumento no volume 
de trabalho, e no que diz respeito a proje-
tos uma crescente procura de investidores 
em alojamento local e o aparecimento de 
vários clientes estrangeiros no mercado 
da reabilitação. Em relação à sustentabili-
dade, os arquitetos apontam a existência 
de uma maior preocupação ambiental nos 
clientes de uma faixa etária mais jovem. 
Em termos de materiais, os arquitetos pro-
curam principalmente materiais de quali-
dade, e tentam apostar cada vez mais em 
marcas nacionais. 
O que diferencia Iris Gaspar e Bruno Xisto 
é a forma como tratam de cada um dos 
projetos. Os arquitetos começam por expli-
car detalhadamente todo o processo, os 
clientes ficam desde cedo cientes de to-
dos os passos necessários e das várias fa-
ses a percorrer, estabelecem uma relação 
de confiança que faz a diferença.  
Os arquitetos fazem sempre questão de 

fazer o acompanhamento de obra, para 
assegurarem ao máximo a qualidade na 
construção e execução dos seus projetos. 
“O nosso objetivo é concretizar o que os 
clientes têm em mente, mas sobretudo 
chegar a um resultado final que os clien-
tes não sonham ser possível”.

Metas estabelecidas
Iris Gaspar e Bruno Xisto demonstraram 
ser arquitetos ambiciosos. Ambos sabem 
que o percurso até agora foi muito impor-
tante, que quando saíram da faculdade 
era tudo muito utópico, e que foram os es-
tágios e o facto de trabalharem noutras en-
tidades que os fez ter a noção da realida-
de. Revelaram que têm como metas inseri-
rem a tecnologia BIM no seu método de 
trabalho, estender a área de atuação do 
atelier, participarem em mais concursos e, 
consequentemente, expandir a equipa de 
arquitetos do IGBX Arquitectos. 

O Atelier IGBX Arquitectos foi criado no início do ano de 2017, 
no Bombarral, pelos arquitetos Iris Gaspar e Bruno Xisto. 

Instalados no setor arquitetónico há apenas dois anos, os 
arquitetos já conseguiram definir o seu lugar.

Novo “traço” arquitetónico 
no Bombarral

IGBX ARQUITECTOS 
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► A arquiteta desejava, inicialmente, tor-
nar-se estilista, na medida em que sempre 
teve preferência pelas artes e pelo dese-
nho. Em 1993, viu-se obrigada a tomar 
uma decisão importante na sua vida, 
quando engravidou. Com a sua nova res-
ponsabilidade foi necessário optar por 
uma profissão mais segura e “deixar de vi-
ver de poesia”. Desta forma, decidiu ini-
ciar os estudos de arquitetura, área que,  
para a entrevistada, “é a junção de todas 
as Artes”. Manteve uma vida de trabalha-
dora-estudante, pois trabalhava num gabi-
nete de engenharia e arquitetura em 
Coimbra. “Um dos responsáveis pela em-
presa dizia-me sempre: ‘Dar aulas é a me-
lhor solução quando temos faturas para 
pagar’. Eu achei que eram palavras neces-
sárias de se reter”, explica a arquiteta que 

se licenciou em 1998 em Arquitetura no 
mês de Julho e começou a dar aulas em 
horário noturno em setembro, conciliando  
assim a Arquitetura e o Ensino.

Arquiteta independente
Desde que, finalmente, decidiu trabalhar 
em nome próprio em 2006, a arquiteta 
atua, principalmente, nos distritos de 
Coimbra, Leiria, Santarém e Viseu. “Sem-
pre encarei o cliente como um amigo”, 
confessa a entrevistada, em que 90% dos 
clientes são finais para apenas 10% de 
clientes empresariais, que representam, 
maioritariamente, construtores. Sílvia Sil-
va revela, ainda, que os seus clientes pre-
ferem materiais e sistemas construtivos 
tradicionais e económicos como a alvena-
ria, por exemplo. “É sempre mais fácil tra-
balhar com um cliente com dinheiro e sem 
plafond, mas, esse o desafio é maior”, ex-
plica a arquiteta, que confessa ainda que 
quando o cliente é mais abastado, a possi-
bilidade de expressão criativa é maior e 
sem condicionantes. Contudo, Sílvia Silva 
admite preferir os projetos de reabilitação 
aos projetos de construção nova e “conci-
liar o vernáculo com o contemporâneo”.
Em 2003 pós-graduou-se em Saúde,  
Higiene e Segurança no trabalho, e quan-
do a crise apertou em 2007 e havia pouco 

trabalho, frequentou o Mestrado de Segu-
rança Contra Incêndios em edifícios urba-
nos na Faculdade de Engenharia Civil da  
Universidade de Coimbra sendo técnica 
SCIE de 3ª e 4ª categoria de risco, área 
que lhe despertou bastante interesse.
“Todos os meus projetos são como um 
bebé, ponho o coração dentro”, explica, a 
entrevistada, o seu sucesso e o aumento 
de faturação de 20%, que se deu, tanto 
de 2016 para 2017, como de 2017 para 
2018. A entrevistada assume, ainda, a 
conexão que cria com os clientes, os fa-
vores e as ajudas que lhes fornece, afir-
mando: “Tem sempre que haver um ar-
quiteto dos pobres e a Sílvia é o arquiteto 
dos pobres”.

Projetos de destaque
Dos numerosos projetos executados, a ar-
quiteta destaca três, nomeadamente, a 
realização de um infantário, em Coimbra, 
que sobressai pela longa duração que  
implicou a realização do projeto que, ao 
longo da construção, foi, em grande parte, 
modificado. Com uma excepcional vista 
para o rio Mondego, uma moradia nas 
Carvalhosas também se destaca pelas 
condicionantes que foram impostas, tanto 
pelo cliente, como pelas condições do ter-
reno. Um projeto cujo resultado final sur-

preendeu, positivamente, a arquiteta.  
Finalmente, outro projeto com mais relevo 
terá sido a construção de uma fábrica, na 
qual a arquiteta quis inserir vários elemen-
tos construtivos com o qual mais nenhum 
dos seus colaboradores concordava, mas 
que acabou por concretizar.

O futuro da arquiteta
Quando questionada, em entrevistada ao 
Empresas+®, sobre os seus planos para o 
futuro, Sílvia Sílvia afirmou ter alguns so-
nhos  a médio prazo, mas, afirma apenas 
pretender continuar a conciliar a sua pro-
fissão de arquiteta com a sua profissão de  
formadora e técnica de SCIE e TSHST. Em 
relação às novas gerações, Sílvia Silva 
aconselha a emigração temporária para 
que possam enriquecer-se e voltar para 
Portugal com uma bagagem suplementar, 
pois “o nosso país é muito heterogéneo e 
as zonas são muito diversificadas, a reali-
dade do Algarve não é a mesma realidade 
de Coimbra”, termina a arquiteta.  

Sílvia Silva é uma arquiteta sediada no concelho de Miranda do Corvo, situado no distrito de 
Coimbra, que atua na zona Centro do país.  A arquiteta autodefine-se como “arquiteta dos pobres”, 

mantendo uma ligação próxima não só com os seus parceiros e colaboradores, mas também com os 
seus clientes, independentemente da classe social de quem se encontra à sua frente.

“Sempre encarei o cliente 
como um amigo”

ARQUITETA SÍLVIA SILVA
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► Com 20 anos de experiência na área, 
Bruno Ponte considera esta ser a sua for-
mação, para além de formações que foi 
adquirindo ao longo dos anos. De facto, o 
empresário afirma que “o mais difícil é 
formar pessoas porque, hoje em dia, to-
dos os que saem com licenciaturas e 
mestrados têm, ainda, uma grande ca-
rência a nível de formação”, sendo que 
este valoriza o trabalho investido na 
aprendizagem e no período de formação 
que, segundo o entrevistado, pode levar 
até dois anos para formar um bom técni-
co, com licenciatura no seu currículo, em 
que seja possível depositar confiança.
Bruno Ponte criou a Leiribruno em janeiro 
de 2012, altura em que achou que “devia 
arriscar, apesar de ter sido numa altura 
de profunda crise no país, eu acreditava”, 

explica, o entrevistado, que a palavra-
-chave, nesse momento, foi “acreditar”. 
Efetivamente, a persistência foi um fator 
muito importante nos primeiros anos da 
empresa, na medida em que esta foi cria-
da num período de crise, no setor da 
construção, a nível nacional.
A Leiribruno oferece serviços de eletricida-
de, automação industrial e assistência 
técnica, isto é, tudo um pouco do que en-
globa o conhecimento da eletromecânica 
de muitos sistemas ligados à área da in-
dústria. Consequentemente, 99% dos 
clientes da empresa são clientes empre-
sariais, que recorrem aos serviços da Lei-
ribruno a partir de todo o país, quer a nível 
continental, quer a partir dos arquipéla-
gos, mas também nos países lusófonos 
como Cabo Verde ou Angola. Desta forma, 

nos cinco primeiros anos, o volume de fa-
turação da empresa inflacionou rapida-
mente e, a partir do ano de 2015, foi au-
mentando cerca de 15% todos os anos.
 
“Eu sou um colega de trabalho, 
um diretor de equipa”
Bruno Ponte pode contar com o apoio de 
11 colaboradores, o suficiente para o em-
presário que assume que “não queremos 
alargar o grupo muito mais, foi uma meta 
que estabeleci quando iniciei este proje-
to. Não gosto que me chamem de patrão, 
eu sou um colega de trabalho, um diretor 
de equipa”, confessa o empresário. 
“Sempre vi a minha empresa como um 
ativo que é necessário proteger e manter 
o mais rentável possível. Neste setor, ser 
o mais rentável possível é manter os tra-
balhadores motivados e com baixos salá-
rios não se motiva ninguém”, explica, 
Bruno Ponte, o porquê de não ser uma 
entidade superior autocentrada e de par-
tilhar os lucros da empresa com os seus 
colaboradores.
 
Projetos relevantes
“O lema é, quanto maior a dificuldade, 
maior é o entusiasmo. A dificuldade é um 
fator de incentivo e não de medo”, revela 

o entrevistado. Com efeito, entre os nu-
merosos setores industriais aos quais 
prestou serviços, Bruno Ponte salienta 
três, nomeadamente um projeto recente 
direcionado a uma grande empresa na-
cional na área de fabricação de paletes. 
Projeto que destaca pela sua dificuldade, 
o que revela achar aliciante. Também 
concretizou cerca de quatro projetos no 
setor da nutrição animal, que exigiam 
bastantes especificidades. Por fim, a 
área de fabricação de peletes de madeira 
destinadas a energias renováveis.
 
Objetivos futuros
“Expandir os nossos projetos para fora”, 
foi a resposta de Bruno Ponte quando 
questionado sobre os objetivos a atingir 
no futuro. De facto, Bruno Ponte deseja 
internacionalizar a empresa, “até por-
que o mercado nacional é um mercado 
que tem limitações”, explica. “Simplici-
dade, objetividade e persistência, bem 
como as parcerias, são as palavras que 
mais definem o nosso caminho”, é como 
o responsável pela Leiribruno descreve 
a sua empresa.  

Bruno Ponte criou, em janeiro de 2012, a Leiribruno, Lda, uma empresa parceira do setor 
industrial no que diz respeito às valências de eletricidade, automação de processos e 

manutenção técnica. “Nós não temos nenhum projeto igual. Aquilo que nos torna diferentes 
é que, a cada dia, os projetos que nos chegam são sempre muito diferentes”, explica, o 

empresário, o que diferencia a Leiribruno, Lda das outras empresas.

“Simplicidade, objetividade, 
persistência”

LEIRIBRUNO
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► João Fernandes, designer industrial 
desde 2006 e arquiteto desde 2014, 
criou a sua empresa em 2015. Inicial-
mente, o arquiteto trabalhava em nome 
próprio e, mais tarde, criou duas mar-
cas, nomeadamente a N0projects (um 
atelier de arquitetura) e a 0n Eco-House 
(uma marca de casas modulares). Toda-
via, devido aos diferentes nomes que en-
volviam a empresa, João achou neces-
sário simplificar a leitura ao cliente. Des-
ta forma, em 2016, foi criada a marca 
R3form com que a empresa passou a 
partilhar o nome. 
A R3form presta serviços de projeto, 
desde projetos simples de arquitetura 
até estudos prévios e projetos de licen-
ciamento completos, assim como servi-
ços de construção chave na mão e cons-
trução de remodelação, quer seja de in-
teriores ou de exteriores. Estes serviços 
são prestados pela integralidade do 
país, pois algumas das obras realizadas 
pelo arquiteto encontram-se nos distri-
tos do Porto, Coimbra e Lisboa. Em 
2015, a R3form surgiu como atelier de 
arquitetura e engenharia. Com efeito, no 
mesmo ano, foram contactados por um 
cliente português que se encontrava em 
França, para um pedido de construção 
em LSF. Desta feita, João Fernandes e 

os seus colaboradores decidiram desen-
volver um modelo técnico para executar 
em França, que fosse economicamente 
viável, até em termos de transporte. 
Sempre subtraindo o positivo de cada si-
tuação, o entrevistado revela, “tivemos 
logo a nossa primeira lição empresarial 
que foi: não nos pagaram”.
 
Light Steel Framing
João Fernandes explicou à equipa do Em-
presas+® que o LSF surgiu, há cerca de 
40 anos, no Canadá, devido à necessida-
de de estruturas mais resistentes às in-
tempéries. Hoje em dia, é considerado o 
sistema construtivo mais eficiente nos 
Estados Unidos da América, contudo, 
“em Portugal é relativamente recente e 
tudo o que é recente demora a entrar”, 
confessa o entrevistado. Desta forma, o 
arquiteto explica, “o LSF não se trata de 
uma casa pré-fabricada, se formos por aí, 
as telhas são pré-fabricadas, os tijolos 
são pré-fabricados, e por aí fora. O LSF é 
um sistema construtivo eficiente”.
 
Projetos com destaque
O primeiro cliente da R3form resultou no 
primeiro projeto: a Casa MA. Assim, o en-
trevistado confessa, “é o primeiro e o 
primeiro fica sempre”. Um projeto que se 

realça pela importância da remodelação 
é a sala de estudo da Associação Acadé-
mica de Coimbra. João Fernandes expli-
ca que este projeto se destaca porque 
“estamos a falar de um edifício de patri-
mónio onde se procurou recuperar a me-
mória do que aquilo era, foi reabilitar 
aquele espaço com pequenas coisas”. 
Por fim, o arquiteto ressalva ainda uma 
intervenção realizada na Igreja Santo 
António dos Olivais, elaborando e permi-
tindo que a mesma seja acessível a to-
dos os habitantes (adicionando mobili-
dade reduzida).
 
Futuro da R3form
O empresário revela que o principal ob-
jetivo da R3form, nos próximos anos, se-
rá de criar novas instalações da empre-

sa e sediá-las no distrito do Porto e na 
capital do país, sendo estas as duas 
grandes metrópoles de Portugal. Em re-
lação ao futuro, o entrevistado confessa 
que “as pessoas queixavam-se da crise 
de 2008, eu antecipo uma crise de 
2023 que será pior do que a de 2008”. 
Todavia, nos momentos de crise, os 
clientes procuram, geralmente, soluções 
mais económicas e, para todos os efei-
tos, o LSF é uma delas. 
Para concluir a entrevista, João Fernan-
des aconselha os recém-licenciados, na 
sua área, da seguinte forma: “O primeiro 
conselho que daria é sair do sofá. Somos 
um universo de cerca de 27 mil, curiosa-
mente estou a contratar os meus colegas 
de faculdade. Se sou melhor do que eles? 
Não, mas saí do sofá mais cedo”.  

Sediada em Coimbra, a R3form é uma empresa de 
arquitetura, criada por João Fernandes, em 2015. 

Especializada em LSF (Light Steel Framing) fornece serviços 
de projeto, construção chave na mão e remodelação.

a nova reforma 
da arquitetura

R3FORM
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► “Abrimos a empresa numa altura de 
plena crise financeira e no início não foi 
fácil. Sempre tentámos entrar no merca-
do para mostrar a qualidade dos nossos 
projetos e não para ‘arrasar preços’”, re-
fere o engenheiro, acreditando que essa 
filosofia foi “chave” para a empresa su-
portar esse período mais conturbado.  
E tanto foi que, com o fim da crise e a reto-
mada do crescimento económico no país, 
a By Layer tem vindo a apresentar um 
crescimento anual sustentável do volume 
de faturação a rondar os dois dígitos.

Sempre com o objetivo 
de satisfazer o cliente
A By Layer disponibiliza serviços varia-
dos, que João Cunha enumera. “Aquilo 
que nós fazemos passa, essencialmente, 
por projetos de eletricidade, telecomuni-
cações, segurança contra incêndios e do-
móticas. Depois, fazemos questão de 
acompanhar  a fase de construção das 
diversas obras, para podermos verificar 

in loco se as soluções projetadas se en-
contram bem implementadas e adapta-
das à finalidade da obra ou, em caso de 
serem necessárias alterações, conse-
guirmos melhorar a solução no menor es-
paço de tempo possível. É esta a nossa 
política”, explica.  
E para fazer esse acompanhamento tem 
que se manter uma relativa proximidade 
das obras. Por essa razão, a área de 
atuação geográfica da By Layer centra-
se, essencialmente, em zonas litorais da 
região Centro, como a Nazaré, Peniche e 
São Martinho do Porto, próximas do ga-
binete. Ainda assim, recentemente, a 
empresa tem expandido esse raio geo-
gráfico e já está a desenvolver projetos 
para Lisboa, Setúbal e também para a 
costa alentejana.
Isto faz com que a By Layer consiga 
abranger um vasto tipo de clientes, como 
afirma João Cunha. “Os nossos principais 
clientes são agências ou promotores imo-
biliários, que constroem edifícios para 

depois venderem a clientes finais. De-
pois, temos também alguns projetos de 
entidades públicas, principalmente esco-
las”, salienta.

Relembrar o passado 
para perspetivar o futuro
Muitos foram os projetos que durante es-
tes dez anos de atividade passaram pe-
las mãos de João Cunha. Incumbido da 
difícil tarefa de eleger alguns dos projetos 
que mais o marcaram ao longo da sua 
carreira profissional, o engenheiro foi as-
sertivo na sua resposta: “Gostei muito de 
fazer a reabilitação de uma escola básica 
e secundária em São Martinho do Porto, 
há dez anos. Era uma escola grande, que 
se viu obrigada a alterar muita coisa exis-
tente, devido à alteração da legislação da 
segurança contra incêndios e por isso foi 
desafiante. Algo mais simples, mas que 
também gostei de fazer, foram os proje-
tos para campos de regadio que eu fiz pa-
ra uma marca conhecida, em Évora, que 

possui várias herdades. Por fim, destaco 
os projetos que realizamos para a indús-
tria, por serem construções de grande di-
mensão e por serem todos diferentes”, 
assinala.
A nível de perspetivas de futuro a curto e 
médio prazo, João Cunha sublinha que 
essas passam por “continuar a fazer um 
bom trabalho”. O engenheiro considera 
que apesar de por vezes existirem fases 
onde se poderia equacionar a adição de 
colaboradores à equipa de trabalho, uma 
vez que de momento a By Layer tem ape-
nas dois colaboradores, a imprevisibilida-
de do mercado obriga a empresa a ter 
uma estrutura equilibrada, com investi-
mentos controlados.
Por fim, João Cunha não esquece os enge-
nheiros que tentam entrar agora no mer-
cado de trabalho e deixa-lhes um conse-
lho. “Uma pessoa, depois de sair da uni-
versidade, devia ir sempre procurar um 
trabalho naquilo que goste, pelo menos 
durante um ano, para realmente ganhar 
experiência e para descobrir a área onde 
lhe dê prazer trabalhar”, conclui.  

A By Layer é uma empresa de estudos de engenharia, fundada em 2009, por João 
Cunha, licenciado em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Politécnico de Leiria. 

Acompanhamento 
dos projetos, layer by layer

BY LAYER
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► Foi com intuito de passar a pasta ao fi-
lho, que Carlos Santos decidiu abrir a sua 
própria empresa de construção. Ainda a 
começar o curso de engenharia civil, Vítor 
Santos tornou-se, imediatamente, geren-
te, apesar de ainda não estar no ativo. 
“Se não fosse engenheiro civil, não sabia 
o que seria”, declara Vítor, cuja genética 
já remonta aos tempos do seu avô, tam-
bém ligado ao ramo, em Moçambique.
Trabalhando com uma larga percenta-
gem de clientes nacionais, na ordem dos 
90%, a procura internacional, principal-
mente francesa, apareceu ao se alastra-
rem até ao Algarve. Com possibilidades 
de trabalhar no país inteiro, já fizeram 
obras no Porto, Lisboa e, sobretudo, em 
Coimbra, além do Algarve.
Através de uma decisão conjunta de pai e 
filho, entenderam manter o negocio cen-
trado no mercado particular tendo como 
objetivo a médio prazo o alargamento 
aàárea de  obras públicas. Como tal, têm 
recebido, na maioria, clientes finais com 
obras particulares, sejam elas constru-
ções novas, essencialmente entre 2009 
e 2013, remodelações de apartamentos 
ou reabilitações de edifícios.
O nome da empresa está ligado ao ramo 
da engenharia e da construção, visto que 
conseguem fazer acompanhamento de 
engenharia, fazer projeto, construções de 

raiz, remodelações e reabilitações de edi-
fícios. Aquando o projeto, possuem uma 
parceria com um gabinete especializado, 
em Coimbra. Curiosamente, o cliente, na 
grande maioria das situações “já vem 
com o projeto completo, mesmo com as 
especialidades de engenharia. Nós da-
mos continuidade, acompanhamento da 
obra e a construção por parte das nossas 
equipas”.
Com 15 trabalhadores no terreno e três 
no escritório, a empresa emprega enge-
nheiros orçamentistas, encarregados, 
pedreiros, serventes e instaladores, jun-
tando o controlo da produção e direção 
da obra por parte de Vítor Santos. 
O crescimento da empresa tem sido ex-
ponencial desde 2012, ano em que con-
seguiram ultrapassar a crise que o país 
passava. O volume de negócios duplicou 
de 2017 para 2018, depois de, no ano 
anterior, também ter registado um au-
mento significativo. Tais valores não sig-
nificam que estejam a ser feitas mais 
obras, mas sim de maior valor monetário.
De forma a aproveitar “o bom momento 
que a nossa economia atravessa”, o obje-
tivo passa por continuar a expandir a em-
presa. Sem qualquer interesse em sair do 
país e com possibilidade de acesso a 
qualquer local de território nacional, os 
objetivos futuros passam por renovar a 

qualificação da AECCOPN de empresa 
qualificada para a reabilitação urbana, 
promover as suas construções e entrar 
no mercado imobiliário por conta própria, 
isto é, começar a construir para vender. 
Este último ponto é o grande foco de Vítor 
Santos, uma vez que “temos crescido pa-
ra ganhar estofo suficiente para entrar 
nesse mercado e vamos aproveitar esta 
boa fase para realizar esse grande objeti-
vo”, explica.
Com as alterações climáticas que têm 
afetado diretamente o nosso país, obser-
va a existência de uma grande preocupa-
ção em termos construtivos. Porém, “os 
clientes têm aparecido no ramo da cons-

trução tradicional”, visto que, apesar de 
já haver informação sobre os novos siste-
mas construtivos, ainda não existem mui-
tas obras realizadas. Ao longo de todo 
território nacional, a escassez deste tipo 
de obras faz com que ainda não exista a 
confiança necessária para avançar com 
um novo projeto, o que explica a aposta 
quase total no tradicional em detrimento 
dos novos modelos.
Para se tornar ainda mais numa marca 
totalmente portuguesa, além de só atuar 
em Portugal, também recomendam e uti-
lizam, normalmente, materiais nacionais, 
uma vez que há uma facilidade de con-
tacto e assistência técnica. 

Vítor Bruno Santos herdou da família a paixão pela construção civil 
e, juntamente com o seu pai, Carlos Santos, fundou a Torvilcon, em 

meados de Março de 2009. Numa aposta totalmente nacional, 
sejam os locais de construção ou os materiais utilizados, a 

Torvilcon tem registado um crescimento exponencial no volume de 
negócios, com tendência a evoluir ainda mais, com planos de 

extensão dos horizontes num futuro próximo.

Um exemplo de crescimento
TORVILCON
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Vítor dos Santos

“TEMOS CRESCIDO PARA GANHAR ESTOFO 
SUFICIENTE PARA ENTRAR NESSE MERCADO 
E VAMOS APROVEITAR ESTA BOA FASE PARA 
REALIZAR ESSE GRANDE OBJETIVO”






