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► Foi ao som de guilhotinas, vidros e 
motores de montagem que a Alumínios 
AP&DM deu a conhecer à Empresas+® 
o projeto que tornou a empresa numa 
das maiores referências no serviço efi-
ciente e de qualidade na execução e 
montagem do alumínio. Com uma fun-
dação que data a 1999, foi ainda no an-
terior milénio que Avelino Pinho e Daniel 
Mateus, em parceria, apostaram numa 
nova solução na área do alumínio que 
tem trazido excelentes resultados não 
só a nível interno, como também inter-
nacional. Registando uma faturação que 
ultrapassa o valor de um milhão de eu-
ros anualmente, e com sede de produ-
ção em Santa Maria da Feira, a Alumí-
nios AP&DM encara, hoje, o presente de 
uma forma muito mais auspiciosa do 
que poderia encarar nos últimos 20 
anos. Isto porque, com duas graves cri-
ses económicas que assolaram o merca-
do a todos os níveis, em 2000 e em 
2011, a empresa especializada no fabri-
co de portas, janelas e elementos simi-
lares, tudo em metal, experienciou gra-
ves dissabores financeiros, maioritaria-
mente oriundos de parceiros e clientes 
com crédito malparado, mas também 
em resultado da ausência de obras e 
projetos, o que deixou o mercado em 
Portugal estagnado. “Foi uma razia que 
se assistiu no nosso país. Não havia 
obras para se fazer e a estrutura que tí-
nhamos era já significativa. A crise tam-
bém nos obrigou a mudar a nossa políti-
ca de financiamento”, explica Avelino Pi-
nho que, na altura, viu o mercado exter-
no como uma necessidade para contra-
balançar a falta de trabalho que existia 

em Portugal. “A internacionalização não 
foi uma aposta nossa propriamente dita. 
Emigrámos porque a isso fomos obriga-
dos. Começámos por França e, felizmen-
te, a nossa relação com aquele mercado 
cresceu imenso. Atualmente é um dos 
mais fortes. Foram esses mesmos par-
ceiros que nos conferiram uma outra 
perspetiva sobre o mercado externo”, 
assegura Daniel Mateus, um dos funda-
dores da Alumínios AP&DM. Neste mo-
mento, a empresa possui parceiros em 
França, Cabo Verde e Marrocos.

Aposta na qualidade
No que concerne ao mercado interno, 
atualmente, este representa cerca de 
metade da faturação da empresa, o que 
obriga a Alumínios AP&DM a manter uma 
oferta de qualidade, eficiência e não ape-
nas um serviço que se destaque pelo pre-
ço, elemento ainda muito enraizado na 
indústria portuguesa, situação essa que 
causa estranheza aos proprietários. “Em 
comparação com outros mercados, a 
principal diferença em Portugal ainda 
são os preços. Há orçamentos que nem o 
material dá para comprar quanto mais 
realizar todo o serviço, o que nos faz 
questionar e mostrar muitas reticências 
quanto à sua qualidade”, assegura Aveli-
no Pinho que, apesar disso, reitera que 
não irá alterar os seus padrões de produ-
ção. “Nunca iremos obter material mais 
barato, só para fazermos o serviço. Man-
temos o nosso serviço de qualidade as-
segurado, até porque comprar material 
barato dá, obrigatoriamente, problemas 
no futuro, além de outras dores de cabe-
ça! Esse não é o caminho que queremos 

para nós e é por isso que temos parcei-
ros, tanto no vidro como nos acessórios, 
que nos deixam descansados quanto à 
qualidade”, reitera Daniel Mateus. 
É uma aposta inequívoca na qualidade 
dos seus produtos e serviços que tem 
criado a fidelização de clientes à Alumí-
nios AP&DM em Portugal ao longo dos 
anos. Para além disso, a empresa tem 
construído uma longa relação de confian-

ça com os seus clientes, o que faz com 
que a recomendação seja já num fator 
importante. “Como já somos um nome 
conhecido no nosso país, atualmente os 
clientes é que vêm ao nosso encontro pa-
ra pedir um orçamento. Trata-se de um 
mercado que criámos há 20 anos, por-
tanto é natural que assim seja. O que nos 
congratula é ver, hoje, familiares e ami-
gos de antigos clientes, de há mais uma 

Com uma reputação “à prova de bala” construída ao longo 
das últimas duas décadas, a Alumínios AP&DM continua 
dedicada a prestar um serviço rápido e de qualidade na 

execução e montagem de sistemas de alumínio. A empresa 
propõe soluções termicamente eficientes, esteticamente 

variadas e adaptadas às maiores exigências com vista  
à satisfação plena de todos os seus clientes.

Uma confiança 
de duas décadas

ALUMÍNIOS AP&DM, LDA

Equipa da AP&DM
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década, virem cá pedir um orçamento. Is-
so mostra o que nosso trabalho os deixou 
satisfeitos”, explica Avelino Pinho. No en-
tanto os proprietários da Alumínios 
AP&DM ainda olham para o mercado in-
terno como um cenário longe de ser con-
fiável, uma vez que é relativamente pe-
queno. “Basta vir um vendaval e abana 
toda a estabilidade que existe hoje”, rela-
tam os proprietários. 

“Nunca vieram acabar 
uma obra nossa”
Com cerca de 800m2 de área coberta e 
com um terreno de 2400m2, na Zona In-
dustrial de Canedo, a Alumínios AP&DM, 
que já conta com mais de 100 obras no 
estrangeiro e com mais de cinco mil 
clientes espalhados por todo o mundo, 
continua fiel aos seus princípios: todas 
as soluções de caixilharia em alumínio e 
PVC são soluções à medida do cliente. 
Com uma forma de trabalhar personali-
zada e adaptada ao consumidor final, a 
empresa mantém-se à margem da con-
corrência gerada pelas grandes superfí-
cies. “Se forem precisas 20 janelas, ire-
mos fazer 20 janelas com medidas dife-
rentes. Seja uma vivenda, uma casa que 
precisa de ser aumentada, ou uma mar-
quise. Para trabalhos em séries existem 
as grandes superfícies e é por isso que 
nós escolhemos um caminho diferente, 
um serviço mais personalizado. Este é 
um trabalho mais específico, mas que 
também nos dá maior prazer”, assegura 
Daniel Mateus. E é precisamente atra-
vés deste modo de trabalhar com os 
clientes, que a Alumínios AP&DM vê o 
seu reconhecimento ganhar contornos 
mais expressivos, até porque um serviço 
acaba quando a obra termina. “Se for 
preciso alterar alguma coisa mesmo de-

pois do serviço estar concluído, nós alte-
ramos. Se a porta é a errada porque o 
cliente decidiu que já não gosta, nós fa-
zemos essa alteração, mesmo que te-
nhamos prejuízo no processo. A comple-
ta satisfação do nosso cliente é algo 
que, para nós, nem se discute. Claro que 
este é um esforço extra da nossa parte, 
até porque nos obriga a comprar mais 
material, mas o que interessa é sempre 
a satisfação do cliente. O resto é secun-
dário, sinceramente”, explica Avelino Pi-

nho, que completa: “Em 20 anos de exis-
tência, nunca foi necessário que uma 
terceira entidade terminasse uma obra 
nossa. E isso só pode existir quando há 
um acompanhamento total na matéria 
em que estamos envolvidos”.
De acordo com os empresários, a obten-
ção de mão de obra qualificada e especia-
lizada continua a ser um motivo de alar-
me no setor, não só pela necessária adap-
tação ao terreno, mas também pela falta 
de preparação conseguida no âmbito da 

formação profissional. Avelino Pinho e Da-
niel Mateus alertam mesmo para um défi-
ce mais incisivo sentido ao longo dos últi-
mos anos. “A situação piorou. Hoje em dia 
é muito difícil arranjar pessoas para esta 
área, sobretudo pessoas que saibam o 
que é trabalhar nesta área. Muitas que 
aparecem não têm qualquer base de co-
nhecimento e para formar alguém nesta 
área, ao ponto de ser independente, é ne-
cessário, no mínimo, um ano de investi-
mento. Em alguns casos até mais. Infeliz-
mente, em Portugal, não há qualquer 
aposta em formação no setor, seja em ter-
mos académicos, seja em termos profis-
sionais. E isso é preocupante”. 
Apesar de todas as adversidades, a espe-
cialização no setor não é um obstáculo 
para a Alumínios AP&DM, que conta hoje 
com quase duas dezenas de colaborado-
res ao seu serviço, e que vê o nível de 
produção mensal atual como elemento 
chave para continuar a alcançar as me-
tas projetadas para o futuro. Para os res-
ponsáveis pela empresa, mais do que 
apostar num mercado em detrimento do 
outro, o importante, neste momento, é 
“conseguirmos manter os nossos merca-
dos e os nossos clientes satisfeitos. Pre-
vemos, inclusive, que o mercado irá bai-
xar nos próximos dois anos, portanto te-
mos que ser cautelosos e estar sempre 
um passo à frente. Se faltar produção de 
um lado, tentaremos ir buscar do outro, 
tudo para que consigamos sempre man-
ter o nosso nível produtivo”. Para Daniel 
Mateus, a qualidade do trabalho que a 
Alumínios AP&DM presta é um melhor 
cartão de visita para a empresa. “Se es-
tamos aqui há 20 anos, após duas gran-
des crises económicas, é por alguma ra-
zão. Esperamos e pretendemos manter 
essa imagem por outros 20”, conclui. 
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“SE FOREM PRECISAS 20 JANELAS, IREMOS  
FAZER 20 JANELAS COM MEDIDAS DIFERENTES. 
SEJA UMA VIVENDA, UMA CASA QUE PRECISA  
DE SER AUMENTADA, OU UMA MARQUISE.  
PARA TRABALHOS EM SÉRIES EXISTEM  
AS GRANDES SUPERFÍCIES E É POR ISSO  
QUE NÓS ESCOLHEMOS UM CAMINHO DIFERENTE, 
UM SERVIÇO MAIS PERSONALIZADO”



► O Grupo AOC – Aníbal Oliveira Cristi-
na nasceu em 1990 vocacionado para o 
setor da engenharia e da construção ci-
vil. Hoje em dia, esta área de negócio 
ainda representa o maior volume de fa-
turação da empresa e continua a ser 
aquela pela qual a Aníbal Oliveira Cristi-
na é mais conhecida no mercado. Mais 
tarde, em 2006, a empresa apostou na 
área da metalomecânica, com a produ-
ção de serralharias. Evoluindo para o fa-
brico de estrutura metálica, em 2014 
certificou a sua produção com a marca-
ção CE. 
Direcionada para a prestação de servi-
ços na área da construção civil e obras 
públicas, quase sempre como emprei-
teiro geral, a Aníbal Oliveira Cristina tem 
vindo a exportar a sua marca ao longo 
dos últimos anos, tendo iniciado o seu 
percurso em Espanha e na Suécia. Con-
tudo, rapidamente a atuação do Grupo 
estendeu-se a outros continentes e, em 
2019, a empresa tem no seu portefólio 
diversas obras realizadas em países co-
mo Moçambique, Cabo Verde, França 
ou Alemanha, disponibilizando sempre 
uma equipa técnica altamente qualifica-
da, pronta para a resolução de qualquer 
desafio, garantindo sempre elevados ín-
dices de qualidade. Apresentando solu-
ções que passam desde projetos de me-
nor escala até às grandes estruturas 
metálicas complexas, a empresa tam-
bém apresenta um vasto currículo de 
obras em território português, de norte 
a sul do país. Atualmente, o mercado 
português representa 95% da faturação 

anual da empresa. “A nossa atividade, 
em Portugal, desenvolve-se ao nível do 
comércio, na área dos supermercados, 
na área da logística e, claro, na indús-
tria”, salienta Aníbal Cristina, proprietá-
rio do Grupo.

Acompanhamento do cliente 
até final da obra
No que concerne ao mercado externo, o 
empresário salienta que a empresa ex-
plora o mercado de “mãos dadas” com 
os seus clientes, pois são eles, “através 
de uma relação próxima de qualidade e 
de confiança, que nos levam a entrar 
em novos territórios, uma vez que reali-
zamos um acompanhamento constante 
da obra”. Aníbal Cristina acrescenta: 
“Muito do nosso ADN passa por irmos 

A empresa Aníbal Oliveira Cristina, base do atual grupo AOC, tem 
demonstrado, ao longo dos tempos, diversas vantagens 

competitivas que determinaram a sua diferenciação progressiva 
no mercado. Contando com uma experiência significativa na 

implementação de projetos de engenharia e elevada competência 
técnica e de gestão na área de construção civil, soluções sempre 
focadas num serviço de qualidade aos clientes, a Aníbal Oliveira 
Cristina tem promovido o seu crescimento no mercado com uma 

imagem cada vez mais sólida no panorama mundial. 

A quebrar barreiras 
desde 1990

GRUPO AOC - ANÍBAL OLIVEIRA CRISTINA
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“APESAR DAS 
NOSSAS FILIAIS EM 
FRANÇA, MOÇAMBIQUE 
E CABO VERDE, 
A NOSSA BASE 
AINDA PASSA PELO 
ACOMPANHAMENTO 
TOTAL DO CLIENTE 
ATÉ AO FINAL DA 
OBRA. SÓ DEPOIS DE 
CONCLUÍDOS TODOS 
OS TRABALHOS É QUE 
REGRESSAMOS”

Anibal Cristina e Idalina Rodrigues



atrás do cliente. Isto faz com que nos 
desloquemos ao estrangeiro, já que o 
nosso cliente tem uma obra lá. Assim, 
deslocamo-nos, realizamos o acompa-
nhamento técnico e voltamos. Nem 
sempre estes trajetos implicam que nos 
mantenhamos lá. Apesar das nossas fi-
liais em França, Moçambique e Cabo 
verde, a nossa base ainda passa pelo 
acompanhamento total do cliente até 
ao final da obra. Só depois de concluí-
dos todos os trabalhos é que regressa-
mos”. O Grupo AOC conta atualmente 
com uma equipa de 200 pessoas nos 
quadros. Contudo, apesar da vasta 
equipa, o empresário confessa que, ao 
longo dos anos, já perdeu alguns cola-
boradores, que não podem regressar a 
Portugal, por responsabilidades que as-
sumem durante os projectos no estran-
geiro. “Como operamos a partir de Por-
tugal, não podemos comparar a realida-
de económica e a segurança financeira 
que as pessoas conseguem quando 
emigram. Esta diferença faz com que al-
guns trabalhadores optem por perma-
necer nesses mercados”.
Olhando para a crise que afetou o setor 
em meados de 2010 e que levou ao 
abandono do mercado por parte de mui-
tas empresas, Aníbal Cristina confessa: 
“Muita gente saiu do setor. Mais de 80% 
das pequenas e médias empresas de-
sapareceram do mapa, pura e simples-
mente. Os serralheiros, os pintores, os 
obreiros, todos eles ou emigraram ou 
mudaram de área profissional. Atual-
mente existem muito menos empresas 
no setor em Portugal, e as que existem 
estão, obviamente, cheias de trabalho. 
Se quisermos crescer um pouco mais, 
infelizmente, temos que recrutar pes-
soal no estrangeiro”. O empresário ex-
plica como o processo de recrutamento 
foi sendo invertido ao longo dos últimos 
anos: “O que se passou na última déca-
da foi que enviamos a nossa mão de 
obra para fora, para agora termos que 
recrutar mão de obra estrangeira. Além 
disso, acabámos com as empresas exis-
tentes, bem estruturadas, e agora o 
mercado é inundado por empresas in-
ternacionais. Infelizmente este é o re-
sultado de uma má política. Há mais de 
uma década que as associações de 
construção alertaram para este cenário 
e nada se fez. O Governo nada fez para 
ajudar as empresas bem estruturadas 
que existiam no mercado”. Para Aníbal 
Cristina se, no seu devido tempo, estas 
questões tivessem sido acauteladas, a 

economia portuguesa teria sido com-
pensada no futuro, nomeadamente 
através da exportação de todos os bens 
associados ao sector da construção. 
“Creio que o plano correto teria sido pro-
curar conhecimentos no estrangeiro, re-
crutar projetos financiados e, a partir 
daí, as empresas só precisariam da por-
ta aberta e de seguros para poder ope-
rar. Além disso, quando uma empresa 
de construção vai para fora de Portugal, 

leva  muita mercadoria consigo, como 
as torneiras, as sanitas, os tijolos, ou 
seja, uma panóplia de empresas que 
iam atrás da obra e não faliam, o que 
significava que essas mesmas empre-
sas estariam a exportar para nós, e aju-
dariam a equilibrar a balança. Contudo, 
como nada disto foi feito, alguns de nós 
fomos para o estrangeiro, mas por nos-
sa conta e risco. Ninguém nos ajudou. 
Alguns deram-se bem mas, infelizmen-

te, nem todos tiveram essa sorte”, con-
clui o empresário, que faturou mais de 
30 milhões de euros em 2018.

“As escolas profissionais não 
existem. Acabaram com todas”

Olhando para o futuro, Aníbal Cristina 
reconhece que o mercado português 
sentirá um abrandamento, o que fará 
com que o Grupo AOC equacione a pre-
sença em novos mercados, sem abdicar 
necessariamente dos já existentes. Seja 
como for, o empresário alega que a 
maior dificuldade para a empresa será 
recrutar e formar mão de obra especia-
lizada na área de construção. Para Aní-
bal Cristina o Estado deveria ter um pa-
pel mais interventivo de forma a equili-
brar as saídas profissionais no futuro. 
“As escolas profissionais, hoje em dia, 
em Portugal, não existem. Existem mui-
tas agora só que não têm o ensino para 
as profissões de pedreiro, eletricista, 
canalizador, serralheiro, etc. O Estado 
devia tentar levar outras pessoas para 
as chamadas atividades de «saber fa-
zer». Devia-se recrutar tudo que é obrei-
ros, eletricistas e outros agentes da 
área, e criar escolas de formação nes-
tas áreas. Já tentámos criar essa ponte, 
mas colocam-nos uma data de barrei-
ras e burocracias que impedem qual-
quer celeridade no processo”, explica 
Aníbal Cristina, que completa: “Há jo-
vens com capacidades enormes, mas 
que não têm aptidão para continuar os 
estudos. Assim, deviam recrutar esses 
jovens nessa fase, dar-lhes acompanha-
mento e as escolas podem trabalhar 
connosco. Eu crio as instalações se for 
preciso. Não devem forçar um jovem a 
uma escolaridade que ele não quer e 
não reconhece. Deviam prepará-lo para 
uma integração efetiva no mercado de 
trabalho, se é essa a sua escolha”.
Segundo Aníbal Cristina, a forma como 
os trabalhadores do setor são encara-
dos também não ajuda: “Ainda há um 
certo estigma em desvalorizar este tipo 
de trabalho, o que para mim não faz 
sentido. Há que ter noção de que a 
construção, hoje, já não é um trabalho 
tão duro como era há 20 ou 30 anos 
atrás. Além disso, falamos de profissio-
nais bem remunerados. Atualmente 
existem pedreiros a ganhar mais do que 
engenheiros. E não se trata da questão 
de ser justo ou não. O que dita o preço é 
a lei da oferta e da procura e a procura 
não foi regulada na última década”, 
conclui o empresário.  
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“O QUE SE PASSOU NA ÚLTIMA DÉCADA FOI  
QUE ENVIAMOS A NOSSA MÃO DE OBRA PARA 
FORA, PARA AGORA TERMOS QUE RECRUTAR  
MÃO DE OBRA ESTRANGEIRA. ALÉM DISSO, 
ACABAMOS COM AS EMPRESAS EXISTENTES,  
BEM ESTRUTURADAS, E AGORA O MERCADO  
É INUNDADO POR EMPRESAS INTERNACIONAIS”



CARLOS SANTOS

► A sua filosofia perante 
a arquitetura é o 
Empreendedorismo, 
a Empatia, Eficácia;
Casado e pai de dois filhos, uma neta e 
outro a caminho. o arquiteto licenciou-se 
pela Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa, em 1982, define-se como um 
defensor da arquitetura indiferenciada, 
personalizada, que tem em conta as 
pessoas, o local, a topografia a intensi-
dade da luz, materiais procurando sem-
pre “melhorar o traço e em constante 
evolução”.
É justo e incorruptível. “Gosto de ouvir 
música enquanto faço as minhas escritas 
e os meus croquis; considero-me uma 
pessoa muito trabalhadora e em cons-
tante evolução. Defendo que, nesta área, 
devemos estar sempre à frente daquilo 
que os regulamentos nos permitem e nos 
propõem. Só dessa forma não corremos 
o risco de sermos ultrapassados”, refere 
Luís Grilo.  O arquiteto advoga que foge 
das linhas retas, pelo que realiza “distor-
ções na forma”. Admirador de Oscar Nie-
meyer, arquiteto que trabalhava o betão 
armado como ninguém, Luís Grilo revela 
que, “apesar de uma estrutura em betão 
armado estar concebida para durar 
aproximadamente 80 anos, este mate-
rial tem perdido importância ao longo 
dos anos e, hoje em dia, as construções 

são cada vez mais realizadas com mate-
riais mais leves”.
Luís Grilo confessa-se “um defensor de 
uma arquitetura diferente, de uma arqui-
tetura ecológica, uma arquitetura que 
tem em conta os programas propostos 
pelo cliente, espírito do lugar onde a 
obra vai ser realizada, nomeadamente a 
topografia e a forças da natureza e a in-
tensidade da luz, sendo que procuro 
sempre melhorar o traço e estou em 
constante evolução; tenho também em 
atenção os materiais que são usados 
em cada projeto. Considero-me eclético 
em todos os meus trabalhos. Faço traba-
lhos diferentes do habitual e procuro 
sempre a perfeição”. 
Neste momento, o arquiteto está envolvi-
do em estudos relacionados com casas 
de madeira e refere que, nesta área, na 
Galiza, consegue levar a cabo um projeto 
que é executado à medida dos clientes. 
Estas construções são vocacionadas, so-
bretudo, para turismo rural; quanto ao 
mercado nacional, o arquiteto assegura 
que já se encontram algumas soluções 
muito interessantes no mercado portu-
guês. “Contudo, este é um investimento 
para toda a vida. É por isso que estamos 
com um projeto para a construção de al-
gumas casas de turismo no nosso país, 
sendo que se pretende que estas solu-
ções sejam individualizadas e evolutivas, 
ou seja, onde as possibilidades para os 
proprietários são inúmeras e onde é pos-

sível a apresentação de soluções à medi-
da e versáteis”. 
Luís Grilo trabalha tanto para o mercado 
particular, como para o empresarial ou 
institucional. Neste momento, colabora 
com as autarquias de Torres Novas e Vila 
Nova da Barquinha, no âmbito de Progra-
mas Comunitários 2020. Acredita que, 
num futuro próximo, haverá pouca cons-
trução nova, sendo que o foco será a Re-
generação Urbana e o Eco urbanismo. 
Para além disso, a arquitetura é uma pro-
fissão de futuro, até porque as alterações 
climatéricas vão fazer com que surjam 
novos materiais que forneçam uma res-
posta efetiva a tais amplitudes. São 
atualmente um grande desafio, o recurso 

às “energias limpas”, advoga o arquiteto 
que conclui: “Independentemente do que 
o futuro nos possa reservar, a verdade é 
que temos que estar preparados para to-
dos os desfaios ambientais, pasagísticos, 
ligados ao urbanismo e património e, aci-
ma de tuso, sociais”. 
Sempre trabalhou para o Estado, Minis-
tério da Educação, gabinetes de apoio 
técnico e gabinetes técnicos locais e 
Programa Polis.
Está vocacionado para grandes eventos, 
tais como exposições itnerantes e lança-
mento de livros.
O seu último trabalho, “As constelações 
urbanas do Médio Tejo”, escrito em portu-
guês e francês é o seu ultimo desafio. 

Luís Manuel Reis Machado Grilo, arquiteto, de 62 anos 
de idade, proprietário do Luís Grilo Atelier, é um homem 

dedicado à família; a família, uma casa, um arquiteto.  
A arquitetura para ele é emoção e ilusão. 

Arquitetura personalizada 
e diferente

LUÍS GRILO ATELIER
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► No seguimento de uma família que, 
geração após geração, esteve diretamen-
te ligada à construção, José Nobre iniciou 
o seu percurso profissional seguindo os 
mesmos passos que o seu pai e o seu 
avô. Foi nessa primeira experiência que o 
arquiteto começou a perceber que a sua 
paixão, mais do que designar estruturas 
e matérias de suporte, passava pela ba-
se que a rodeia: a arquitetura. Dando um 
passo atrás para reiniciar a sua forma-
ção, e posteriormente dois à frente, ini-
ciou o seu trajeto de forma assertiva. Ho-

je, o seu dia a dia envolve projetos de rea-
bilitação e novas obras na área habitacio-
nal e de serviços. 

Conhecimento absoluto 
do cliente e da obra
Com projetos um pouco por todo o Algar-
ve, José Nobre admite encontrar no Barla-
vento Algarvio a principal área geográfica 
de atuação. “Nós vamos onde é necessá-
rio, temos projetos no Alentejo, em Lisboa 
e em Cascais, mas a nossa área de actua-
ção é aqui no Barlavento Algarvio.”
É nesta região que encontram o principal 
nicho de mercado, constituído na maioria 
por clientes estrangeiros – ingleses, irlan-
deses, alemães, holandeses e franceses -, 
e com uma equipa composta por mais 
dois arquitetos, José Nobre olha para o 
processo construtivo como a alma de to-
dos os projetos, sobretudo, os mais exi-
gentes. “Temos construções com mais de 
80 anos de existência, que para concreti-
zarmos a sua reabilitação, precisamos de 
adaptar a obra à realidade, estudando a 
sua história e analisando o seu processo 
construtivo. São vários os fatores de exi-
gência, mas são precisamente esse os as-
petos que nos dão o maior gozo e gosto 
em realizar”, afirma José Nobre, para 
quem este percurso só é possível se a ges-

tão for realizada com um conhecimento 
absoluto do cliente e da obra em si. 
“Neste conceito que praticamos, temos a 
componente da arquitetura porque temos 
de licenciar as alterações. Depois temos a 
parte da gestão da obra, da escolha dos 
construtores, dos materiais, no estudo do 
ambiente. Costumo dizer que oferecemos 
um pack completo”, completa. Apesar dis-
so, a nomenclatura “chave na mão” não é 
algo que entre no vocabulário do arquite-
to. “Não gosto muito dessa designação, 
por uma razão muito simples: gosto de en-
volver os clientes. Cada projeto é único, a 
funcionalidade, a estética e a inovação, 
são princípios em todos eles. Gostamos 
de começar o projeto e acabar a obra. Na 
maior parte dos casos, os nossos clientes 
são empresários e gestores, e, acima de 
tudo, pessoas com pouco tempo livre. 
Apesar disso, mantemos sempre um con-
tacto constante, seja pessoalmente, por 
telefone, ou de qualquer outra forma, ten-
tamos envolvê-los o máximo possível. 
Prefiro sempre falar, discutir e tomar as 
decisões em conjunto”. 
O trabalho só assim faz sentido, até por-
que “os projetos envolvem muitos ele-
mentos e caraterísticas pessoais dos 
clientes. Assim, a abordagem e a inter-
venção que tenho nestes projetos é mui-

to informal e descomprometida, ainda 
que, para isso, reconheça que é necessá-
rio que sejamos capazes de realizar uma 
leitura correta do espaço e de quem o vai 
habitar, o que faz com que acabemos 
sempre por ficar a conhecer fatores qua-
se privados dos clientes.  A dedicação que 
damos ao projecto, o excelente relaciona-
mento com os nossos clientes e a sua sa-
tisfação pelo nosso trabalho, são o nosso 
cartão de visita e a nossa melhor publici-
dade”, refere o arquiteto. Apesar das boas 
perspetivas para o futuro, José Nobre pre-
fere manter “os pés assentes na terra”, es-
tar preparado para manter a carteira de 
clientes e para os novos desafios que se 
avizinham.  

Há mais de três décadas, José Nobre vai construindo, no verdadeiro sentido da palavra, um trajeto 
cada vez mais sólido e que tem a capacidade de conjugar áreas que nem sempre coexistem em 

harmonia. Aliando a construção, a arquitetura e design de interiores, a Empresas+® veio perceber 
como é possível ter sucesso num universo falado – e trabalhado – em várias línguas.

Gostamos de começar 
o projeto e acabar a obra

ARQUITETO JOSÉ NOBRE
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