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► Criada por Paulo Martins em maio de 
2016, a Ponto Urbano trabalha hoje com 
uma equipa composta por 14 profissio-
nais altamente qualificados e atingiu um 
volume de vendas, em 2019, superior a 
11 milhões de euros. “Orgulho-me muito 
deste projeto que tem na sua matriz a 
promoção imobiliária, ainda que também 
nos dediquemos à construção civil e 
obras públicas. Na Ponto Urbano pensa-
mos na localização, na arquitetura, na 
construção e, consequentemente, na 
venda, sendo que, em todas as fases não 
deixamos nada ao acaso. Temos cuida-
dos extremos em todas as vertentes a co-
meçar, desde logo, na construção da 
equipa de trabalho, a mais importante 
mais-valia em qualquer setor de ativida-
de. Assim, a nossa equipa de trabalho é 
altamente qualificada e disponível para 
ajudar os nossos clientes na satisfação 
de todas as suas necessidades. Orgulho-
-me ainda de dar oportunidades e de 
confiar nos mais jovens, recém-forma-
dos, que crescem pessoal e profissional-
mente connosco. Esta audácia, ousadia 
e vontade de vencer faz toda a diferença 
e, por exemplo, conseguimos vender, em 
apenas três semanas, um projeto com-
pleto na Praia da Barra”, esclarece Paulo 
Martins. 

Aposta clara na qualidade
A Ponto Urbano aposta inequivocamente 
na qualidade de todas as suas constru-
ções, “uma vez que consideramos que 
esta faz toda a diferença. Assim, não ab-
dicamos da qualidade máxima em todo o 
tipo de isolamentos térmicos e acústicos. 
Acredito mesmo que estabelecemos a 
fasquia para muitas outras empresas, 
uma vez que estamos na vanguarda nes-
ta área. Além disso, realizamos uma sele-
ção criteriosa de todos os componentes 

exteriores que utilizamos, tudo para que 
a manutenção possa ser realizada de for-
ma simples e sem grandes custos, resul-
tando num envelhecimento bom e sem 
constrangimentos”, assegura o empresá-
rio que completa: “Sempre que entram 
nas nossas casas, as pessoas ficam sur-
preendidas com a nossa qualidade e re-
conhecem que, em Portugal, somos real-
mente diferentes e que a nossa qualida-
de é incomparável e uma referência em 
qualquer local do mundo. Para dar ape-
nas um exemplo, nas nossas habitações 
é impossível que um vizinho ouça qual-
quer barulho proveniente do apartamen-
to ao lado, por cima, ou por baixo. As nos-
sas habitações funcionam como verda-
deiras ilhas isoladas. Até as tubagens 
que usamos são insonorizadas, assim co-
mo os autoclismos, onde usamos cortiça. 
Os nossos clientes podem ter uma festa 
para os seus filhos com dezenas de crian-
ças que os vizinhos não serão incomoda-
dos. Para nós, só assim, a habitação faz 
sentido”.
Olhando para o mercado, o empresário 
revela que, apesar de muitas pessoas se 
mostrarem renitentes quanto ao futuro 
da construção civil no nosso País, não es-

 
A Ponto Urbano, localizada em Aveiro, é uma empresa que 

se dedica à construção, promoção e reabilitação de 
empreendimentos de elevada qualidade em locais de 

excelência. Com o enfoque em criar, inovar e chegar mais 
longe na aplicação de soluções vanguardistas e 

sustentáveis, na Ponto Urbano nada é deixado ao acaso e 
todos os pormenores fazem a diferença.

Onde nada é ao acaso
PONTO URBANO
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“A NOSSA EQUIPA 
DE TRABALHO 
É ALTAMENTE 
QUALIFICADA 
E DISPONÍVEL 
PARA AJUDAR OS 
NOSSOS CLIENTES 
NA SATISFAÇÃO DE 
TODAS AS SUAS 
NECESSIDADES”

Paulo Martins



tá preocupado e explica porquê. “Não 
gosto do estado do mercado neste mo-
mento, uma vez que propicia a especula-
ção e convida à entrada de falsos promo-
tores, que não têm qualidade ou conheci-
mentos para o ser. Claro que todos os 
portugueses quase que têm dentro de si 
um construtor, o que faz com que tenha-
mos alguma perceção de como funciona 
este setor. A questão é que a construção 
tradicional já não tem conforto, daí que 
nos destaquemos pela diferença. Cons-
truímos casas onde nos orgulharíamos 
de morar”. A Ponto Urbano está vocacio-
nada para apresentar soluções para um 
setor de mercado médio-alto e alto. “O 
problema está sempre com a classe mé-
dia, uma vez que, em momentos de crise, 
apesar de querer investir, a Banca não 
lhe acesso ao crédito. Este tipo de ques-
tões não se coloca no mercado em que 
estamos posicionados”, completa. 

Falta mão de obra
Paulo Martins defende que seria bené-
fico o abrandamento do setor até por-
que, dessa forma, “havia mais mão de 
obra disponível para trabalhar, algo que 
não acontece na atualidade, onde não 
existe mão de obra qualificada e o seu 
custo está sobrevalorizado, o que tam-
bém penaliza as empresas. Além disso, 
estão a entrar no mercado novos pla-
yers porque acreditam que esta curva 
ascendente irá continuar. Estes vão ter 
uma surpresa desagradável. Estão a 
comprar terrenos a preços muito infla-

cionados. A juntar a isto, também são 
irrealistas os preços de construção que 
acham que vão conseguir praticar. A 
sua falta de experiência não lhes per-
mite perceber que, para construírem 
com a nossa qualidade, terão que in-
vestir dinheiro que não têm. Quando 
perceberem o erro, ou saem da obra 
sem qualquer lucro e colocam em cau-
sa a sua manutenção, prejudicando to-
dos aqueles que vão adquirir habita-
ções, ou então, terão que poupar di-
nheiro na construção e colocar em cau-
sa a qualidade. O problema é que estão 

a ser cometidos precisamente os mes-
mos erros do passado e ninguém toma 
qualquer medida”.
Em relação ao futuro, o empresário re-
vela que a Ponto Urbano quer consoli-
dar a sua posição no mercado, ainda 
que tenha a consciência que o cresci-
mento exponencial que tem sido regis-
tado acarreta alguns riscos. “A equipa 
de trabalho descansa menos e o traba-
lho é mais desgastante. Apesar disso, 
já temos obras em carteira para os pró-
ximos dois anos. Mais do que o lucro 
que temos em cada construção, o mais 
importante é a opinião que o mercado 
tem do nosso trabalho, as obras que 
deixamos para o futuro e a satisfação 
plena dos nossos clientes. Queremo-
-nos orgulhar sempre do nosso trabalho 
e das mais-valias que trazemos às loca-
lidades onde as nossas casas são cons-
truídas”, conclui Paulo Martins.  
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“NÃO GOSTO DO ESTADO DO MERCADO 
NESTE MOMENTO, UMA VEZ QUE PROPICIA A 
ESPECULAÇÃO E CONVIDA À ENTRADA DE FALSOS 
PROMOTORES, QUE NÃO TÊM QUALIDADE OU 
CONHECIMENTOS PARA O SER”



► Em entrevista ao Empresas +®, Car-
los Rocha, responsável pela Carlos Ro-
cha Construções, revela que os últimos 
anos têm sido de crescimento e que a 
empresa tem conquistado cada vez 
mais clientes. “Estamos sólidos e a nos-
sa atuação está consolidada no merca-
do. Claro que o facto de o setor estar a 
atravessar uma fase positiva ajudou. Já 
temos em agenda uma série de projetos 
a executar apenas em 2021, porque an-
tes é de todo impossível, e esta é uma 
realidade com a qual nos congratula-
mos. O facto de os clientes não se im-
portarem de esperar demonstra que 
confiam em nós e na nossa qualidade, 
sempre a preços competitivos. Costumo 
dizer que para ter sucesso neste setor 
de negócio qualidade, preço e humilda-
de são fundamentais”. 
A qualidade é assim uma imagem de 
marca da Carlos Rocha Construções e, 
por isso mesmo, a empresa implementou 
a norma ISO9001, uma chancela que 
atesta a sua qualidade, sendo que, para 

manter esta certificação a empresa tem 
que seguir um rigoroso caderno de encar-
gos e ter nota positiva numa série de pa-
drões. “Temos que estar atentos a cada 
pormenor e ter tudo na ponta da unha 
para dar uma pronta resposta a todas as 
situações. Por outro lado, este facto tam-
bém atesta a satisfação dos clientes. Se 
não houver um feedback positivo aquan-
do das auditorias, não mantemos a certi-
ficação”, explica o empresário.
Carlos Rocha assegura que existem ain-
da outros segredos que explicam a 
proeza de um negócio duradouro. “Tra-
balhar e motivar os colaboradores”, por 
um lado e, por outro lado, “não recusar 
nenhum trabalho”, sublinha. “Todas as 
obras têm a mesma importância”, ga-
rante Carlos Rocha que, assim, recusa 
destacar qualquer trabalho. “Ao longo 
da nossa história tivemos várias obras 
emblemáticas, mas para nós não há 
distinção. Estamos abertos a todas as 
obras. Para nós são todas importan-
tes”, frisa.

O empresário lembra ainda que, na dé-
cada de 80, houve uma crise gigante 
que a empresa conseguiu superar.  
“A crise não ajudou ninguém, mas sobre-
vivemos e a verdade é que, felizmente, 
nunca tivemos falta de trabalho”, conta.
Apesar da curva ascendente atual, o em-
presário está convicto de que esta fase 
positiva vai passar. “É cíclico. Neste mo-
mento, existe muito trabalho e as em-
presas não conseguem dar resposta a 
todas as solicitações. Em muitos casos 
somos mesmo obrigados a recusar. Infe-
lizmente, a realidade não se vai manter 
assim durante muito mais tempo. Gosta-
va de estar enganado, mas este estado 
de coisas não será sustentável. Atual-
mente, a concorrência não existe e não 

Com 42 anos de existência no mercado da qualidade na 
construção civil, a Carlos Rocha Construções é sinónimo de 

profissionalismo e de rigor. Com uma equipa constituída por sete 
pessoas altamente qualificadas e com um volume de faturação de 

1.3 milhões, em 2019, a empresa está vocacionada sobretudo para 
o cliente particular. De acordo com Carlos Rocha, responsável pela 

empresa, o segredo do sucesso é simples: “Qualidade, preço e 
humildade são fundamentais”.

“Qualidade, preço e humildade 
são fundamentais”

CARLOS ROCHA CONSTRUÇÕES

Carlos Alberto Oliveira Rocha e 
Carlos Rocha
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42 anos ao serviço 
do cliente
São 42 anos e motivos que não 
faltam para celebrar. A história 
da Carlos Rocha Construções 
vem provar inequivocamente que 
a união faz a força e que, com o 
entusiasmo e dedicação de quem 
faz aquilo que gosta e, claro, com 
muito trabalho, todos os desafios 
podem ser superados. É esta a 
receita para o sucesso de um 
futuro que se adivinha auspicioso. 
Muitos parabéns a esta empresa de 
referência em Aveiro e votos de que 
continue a trabalhar com o mesmo 
afinco e espírito de sacrifício em prol 
de todos aqueles que confiam no 
seu trabalho.



nos preocupa. O trabalho chega e sobra 
para todos e se mais empresas houves-
se mais obras seriam realizadas. Claro 
que esta situação também leva à exis-
tência da especulação imobiliária e do 
inflacionar de muitos preços. Basta ver-
mos os preços que são praticados nos 
grandes centros urbanos de Lisboa e do 
Porto. A muita procura e a pouca oferta 
criam a especulação”.
Carlos Rocha advoga ainda que o setor 
debate-se com um sério problema: a falta 
de mão-de-obra. “A questão é que não 
consigo antever como é que esta proble-
mática será ultrapassada. As novas gera-
ções, legitimamente, procuram melhores 
condições de vida. Assim, todos os pais 
querem que os seus filhos tirem um curso 
superior e ninguém quer ver a sua des-
cendência a trabalhar numa atividade do 
setor primário, como a construção civil. 
Este é um trabalho duro, permeável às 
condições climáticas e ninguém ambicio-
na este futuro. Apesar disso, a construção 
terá que continuar. Só não consigo perce-
ber de que forma e em que moldes”. 
O empresário assevera que Portugal está 

a seguir a tendência dos restantes países 
europeus, onde os nativos não trabalham 
no primeiro setor, “a menos que seja em 
postos de chefia. O problema é que não 
estamos no nível económico e financeiro 
desses países para podermos adotar es-
sa postura. As entidades competentes 
deveriam estar atentas a esta situação e 
começar a acautelar o futuro”. Carlos Ro-
cha defende mesmo que o facto de o Go-
verno Central aligeirar as questões legais 
para que um estrangeiro possa vir para 

Portugal trabalhar na construção civil 
não resolveu o problema. “Muitas vezes 
esta é mão de obra sem qualidade e que 
se recusa a trabalhar na área, querem 
empregos limpos. As exceções são muito 
poucas”.  
Quanto ao futuro, o empresário mostra-
-se confiante de que os próximos três ou 
quatro anos serão positivos. “Depois dis-
so, será uma incógnita. Claro que conti-
nuaremos com o nosso bom nome no 
mercado. Já ultrapassámos duas crises e 

acredito que somos capazes de vencer 
outra, ainda que esperamos que não seja 
tão acentuada. Temos vontade inequívo-
ca de trabalhar e de vencer todos os de-
safios. Para isso queremos continuar a 
honrar os nossos compromissos com to-
da a responsabilidade como se de uma 
multinacional responsável se tratasse, 
continuando a trabalhar com o mesmo 
foco e racionalidade, tendo sempre como 
objetivo a plena satisfação de todos os 
nossos clientes”, conclui. 
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► Localizada na Gafanha da Nazaré, a 
Rerum surgiu recentemente, ainda que 
o seu responsável, José Cachide conte 
com mais de 20 anos de experiência na 
administração, compra e venda de imó-
veis. “Durante muitos anos dediquei-me 
a outro setor de negócio completamente 
distinto. Apesar disso, a título, quase de 
brincadeira, construi um prédio na Gafa-
nha da Nazaré, em parceria com um an-
tigo sócio. A experiência coreu bem e 
construi um outro empreendimento em 
Oliveira de Azeméis. A construção esta-
va em alta e eu realizei outros negócios 
com outros construtores. Em 2012, em 
plena crise do setor da construção e 
apesar de não ter conseguido qualquer 
ajuda por parte da Banca, consegui 
construir um novo empreendimento na 
Barra, Aveiro, e foi um sucesso. A locali-
zação era privilegiada, junto à praia, a 
construção tinha qualidade e o risco 
compensou. Em 2014, quando a obra 
terminou, a oferta existente era pouca e 
conseguimos marcar a diferença. Ape-
nas recentemente vendi a outra empre-
sa e passei a dedicar-me a cem por cen-
to a esta área, novamente através de 
uma parceira com um construtor. Hoje, 
invisto apenas em projetos únicos, com 
os quais me identifico e onde a localiza-
ção é uma mais-valia. Gosto de construir 
verdadeiros lares, onde as famílias con-
seguem viver e ser felizes”, assegura o 
empresário.

Administração, compra e venda
Neste momento, a Rerum é responsável 
pela dinamização e gestão de investi-

mentos imobiliários com principal foco 
no impulso de construções de elevada 
qualidade, detendo imóveis para venda 
para arrendamento. “O profissionalismo 
e o empenho que dedicamos a cada 
cliente faz da Rerum um parceiro de 
confiança”, assevera José Cachide.
A empresa está presente sobretudo nos 
mercados urbanos de Aveiro e Porto, on-
de as obras se multiplicam. O empresá-
rio destaca, em Paranhos, na cidade do 
Porto, um investimento superior a cinco 
milhões de euros para a construção de 
43 frações que se juntarão a um outro 
projeto de 12 apartamentos. Segundo 
José Cachide esta obra ainda não arran-
cou, mas o projeto já está aprovado. 
“Pretendemos vender estes apartamen-
tos a investidores, para futuro aluguer, 
uma vez que existe a necessidade, na 
zona, da criação de mais espaços de 
habitação para estudantes”, explica. 
Ainda a Norte, mas na Maia, o empresá-
rio revela que irá avançar com a cons-
trução de 50 apartamentos num terre-
no que já está adquirido.
Quanto a Aveiro, José Cachide enaltece 
o investimento de quatro a cinco mi-
lhões realizado na Praia da Barra, Avei-
ro, com 16 frações, obra que começou 
há dois meses e cujas habitações já es-
tão todas vendidas. Destaca ainda ou-
tro investimento superior a um milhão 
de euros, para seis apartamentos, no 
Canal de São Roque, também em Avei-
ro, assim como um novo um empreendi-
mento na Costa Nova, que representará 
um investimento de 2.5 milhões e que 
também começará brevemente. Para o 

mercado industrial, José Cachide dis-
põe de um projeto, também em Aveiro, 
que prevê a construção de pavilhões in-
dustriais.
“Toda a construção que promovo é de 
excelente qualidade e esse é um fator 
do qual não prescindo, sendo que a Re-
rum está vocacionada para o cliente 
médio/alto. Se olharmos de forma críti-
ca, o preço do terreno depende da sua 
localização, contudo, o preço da cons-
trução é o mesmo em Aveiro ou 50 qui-

lómetros mais a norte ou mais a sul. As-
sim, de vital importância é a escolha es-
tratégica da localização. Depois disso, 
com a nossa qualidade, tudo se conjuga 
e o balanço tem sido muito positivo”, 
defende José Cachide. 

Presente e futuro
O empresário advoga que, independen-
temente do que aconteça, nunca quer 
depender da Banca e explica porquê: 
“Se uma nova crise atingir o setor e se 

José Cachide, responsável pela Rerum, conta com mais de 20 anos 
de experiência na administração, compra e venda de imóveis. Com 

uma aposta clara na qualidade de todas as soluções 
comercializadas, em projetos únicos, localizados em locais 

estratégicos, a Rerum é já uma referência em Aveiro e no Porto, 
cidades onde já está implantada e onde continua a construir 

“verdadeiros lares, onde as famílias conseguem viver e ser felizes”.

Projetos únicos 
de qualidade inegável

RERUM

José Cachide
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essa dependência existir, ver-me-ei im-
pelido a vender, porque tenho que res-
ponder aos compromissos assumidos. 
Sem essa contrariedade, em caso de 
crise, poderei esperar tranquilamente 
que o mercado se torne mais atrativo, o 
que fará com que consiga um maior en-
caixe financeiro”.
José Cachide considera que o futuro é 
uma incógnita, “isto porque a Banca, 
tanto está disponível para ajudar os in-
vestidores e a economia, como restrin-
ge esta abertura e as pessoas não têm 
acesso ao crédito. Hoje em dia, um ca-
sal tem um determinado rendimento e 
tem a capacidade financeira de pagar 
um determinado empréstimo por mês. 
De um dia para o outro alteram as re-
gras e este casal deixa de ter essa dis-
ponibilidade financeira, o que não faz 
qualquer sentido. Depois não cumprem 
e a Banca fica com os imóveis e não tem 
a quem os vender, a menos que o preço 
seja muito mais baixo. É este fator que 
me preocupa”. 
O empresário deixa algumas sugestões: 
“Se existisse alguma estabilidade, a 

construção não teria que parar, uma vez 
que as pessoas continuariam a ter liqui-
dez para poder comprar as habitações. 
Faziam as contas e facilmente chega-
vam à conclusão que seria mas benéfi-
co adquirir habitação própria em detri-
mento de pagar uma renda. Como as re-
gras mudam, as pessoas não arriscam. 
Assim, como a realidade não muda, a 
construção para e, consequentemente, 
para a economia do País, se contabiliza-
mos todos os postos de trabalho diretos 
e indiretos”. É esta indecisão que deixa 
José Cachide relutante em relação ao 
futuro. Para além disso, o empresário 
deixa duras críticas à burocracia exigida 
para um novo projeto: “Não vou apostar 
em muitas obras novas. Colocar um pro-
jeto numa câmara é um pesadelo admi-
nistrativo e burocrático e os investido-
res têm grandes dificuldades. Os pro-
cessos também são muito morosos. 
Quando finalmente é aprovado as re-
gras do mercado já mudaram, o que faz 
com que não possamos fazer um pla-
neamento com estabilidade, o que me 
preocupa”, conclui.  
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“SE EXISTISSE ALGUMA ESTABILIDADE, A 
CONSTRUÇÃO NÃO TERIA QUE PARAR, UMA VEZ 
QUE AS PESSOAS CONTINUARIAM A TER LIQUIDEZ 
PARA PODER COMPRAR AS HABITAÇÕES”



► A Novirmansil foi fundada em janeiro de 
1990 pelo atual gerente Fernando Silva, 
sendo que ao longo dos anos tornou-se nu-
ma empresa familiar, contando com o 
apoio da sua esposa, Emília Silva respon-
sável pela área financeira e administrativa 
da empresa, recentemente conta com o 
apoio dos seus dois filhos. Mariana Silva, 
recém-licenciada em Gestão de Empresas 
e Fábio Silva, licenciado em Engenharia 
Eletrotécnica. Atualmente dedica-se a tra-
balhos na área da eletricidade, canalização 
e aquecimento. Contudo, a sua rápida as-
censão permitiu diversificar a oferta para 
áreas mais específicas como a eletricidade 
industrial, doméstica e domótica. Em 
1994, acrescentou à sua oferta os serviços 
de climatização, ventilação e redes de gás, 
sendo que, com este crescimento, a em-
presa obteve a certificação para a execu-
ção com alvará de redes de energia em lo-

teamentos e ramais. Para além disso, a No-
virmansil tornou-se credenciada em insta-
lações de gás. Três anos depois, em 1997, 
a sua gama de serviços e soluções conti-
nuou a aumentar e a empresa especiali-
zou-se em serviços de climatização, insta-
lação de piso radiante, bombas de calor, 
ventiloconvectores e ar condicionado.
Em 2000, a Novirmansil diversificou nova-
mente os seus serviços e passou a ofere-
cer aos seus clientes serviços de instala-
ção de CCTV, sistemas de intrusão e segu-
rança contra incêndios na rede hidráulica, 
com a certificação ANPC. Hoje, mercê uma 
nova aposta realizada a empresa está 
agora vocacionada para o setor das tele-
comunicações, onde é certificada pela 
ANACOM. A Novirmansil conta com os ser-
viços de 26 funcionários, dispõe ainda de 
um gabinete de estudos e projetos e reali-
za acompanhamento em obra. No ano 

passado, a faturação da empresa foi supe-
rior a 1.7 milhões de euros, “o que foi mui-
to bom, ainda que a nossa ambição é que 
consigamos sempre mais e melhor. Foi a 
nossa constante insatisfação que nos le-
vou a sermos considerados pelo terceiro 
ano consecutivo PME Líder”, assegura 
Fernando Silva, fundador da Novirmansil.
Fruto da experiência adquirida ao longo 
dos anos e do rigor refletido em cada pro-
jeto, a Novirmansil prima ainda pela pro-
moção da eficiência energética e pela uti-
lização de energias renováveis, estando, 
desde 2005, especializada na produção e 
aplicação de painéis solares térmicos e fo-
tovoltaicos para a produção de energia so-
lar para autoconsumo e/ou armazena-
mento, área onde vai começar a apostar 
de forma mais assertiva, “uma vez que es-
te é um setor de futuro porque a procura 
tem sido crescente”. 

Mercado industrial, 
comercial e residencial
“Estamos vocacionados para os merca-
dos industrial, comercial e residencial, 
sendo que, o nosso core business princi-
pal é a eletricidade, onde realizamos ins-
talações elétricas de grande potência em 
unidades fabris, oferecendo soluções por 
medida e chave na mão, que incluem a 

instalação de postes de transformação, 
fazendo a transição entre a média e a bai-
xa tensão, setor que tem crescido expo-
nencialmente. O facto de trabalharmos no 
setor da média tensão é uma mais-valia, 
porque são poucas as empresas habilita-
das a fazê-lo. Além disso, como abrange-
mos diversas áreas, o nosso cliente terá 
que lidar apenas com um único fornece-
dor que coordenará todas as equipas de 
trabalho e que lhe apresentará uma solu-
ção integrada e concertada”, explica Fábio 
Silva, responsável pela Novirmansil, que 
completa: “Detemos outras mais-valias. A 
nossa capacidade de resposta é boa e or-
gulhamo-nos de manter relações de satis-
fação longas com os nossos clientes. É por 
isso que continuamos a oferecer o devido 
acompanhamento pós-venda a todos os 
serviços realizados. Sabemos que um 
qualquer problema elétrico pode paralisar 
uma unidade fabril e que essa paragem é 
prejudicial para o nosso cliente, daí que 
estejamos sempre atentos e disponíveis a 
ajudar”.

Mercado e concorrência
De acordo com os empresários, o merca-
do é muito competitivo e têm ocorrido mui-
tas mudanças num curto espaço de tem-
po. “A segurança sofreu uma evolução 

Em entrevista ao Empresas +®, Fernando Silva e o 
engenheiro Fábio Silva, responsáveis pela Novirmansil 
falam sobre a atualidade do mercado, a concorrência e 
a falta de mão de obra para trabalhar num setor ligado 

à construção civil. Apesar dos desafios, o balanço de 30 
anos de existência da empresa é muito positivo e os 
empresários estão confiantes em relação ao futuro.  

Soluções à medida 
ao serviço do cliente

NOVIRMANSIL

X

“ESTAMOS 
VOCACIONADOS 
PARA OS MERCADOS 
INDUSTRIAL, COMERCIAL 
E RESIDENCIAL, SENDO 
QUE, O NOSSO CORE 
BUSINESS PRINCIPAL 
É A ELETRICIDADE, 
ONDE REALIZAMOS 
INSTALAÇÕES  
ELÉTRICAS DE  
GRANDE POTÊNCIA EM 
UNIDADES FABRIS”

Fábio Silva, Emilia Silva, Fernando Silva e Mariana Silva  

(à esquerda)
Fernando Silva e Fábio Silva
(à direita)
Belmiro Pinto e Victor Silva



muito significativa. Além disso, a evolução 
tecnológica também nos permite agora 
oferecer outro tipo de soluções aos nos-
sos clientes, como por exemplo, proceder 
a uma poupança de energia mais eficien-
te. Seja em que área for, a verdade é que 
estamos atentos e vigilantes, tudo para 
que possamos oferecer sempre as melho-
res soluções com a maior qualidade. Os 
clientes e o mercado são cada vez mais 
exigentes e queremos dar uma resposta 
assertiva às suas solicitações. É também 
por isso que apostamos de forma inequí-
voca na formação, tudo para que esteja-
mos preparados a dar resposta a projetos 
tecnicamente mais exigentes, onde nos di-
ferenciamos da nossa concorrência”, ad-
voga Fábio Silva.
Questionado sobre a concorrência exis-
tente no setor, Fernando Silva assevera 
que esta existe e que continuará a existir 
independentemente do que a Novirmansil 
faça, por isso, “a nossa maior preocupa-
ção passa por sermos autênticos e colo-
carmos ao dispor dos nossos clientes o 
melhor que pudemos e sabemos. Claro 
que esta postura só é possível porque con-

tamos com o auxílio de uma equipa dinâ-
mica, proativa, motivada e altamente qua-
lificada, tanto na produção como na área 
comercial e orçamentação”. 
Quanto à possível falta de falta de mão de 
obra para trabalhar neste setor, os empre-
sários asseguram que essa é a realidade, 
mas que, até ao momento, a Novirmansil 

tem conseguido colmatar todas as dificul-
dades. Fernando Silva explica a estratégia 
adotada: “Alteramos um pouco a nossa fi-
losofia. Se, no passado, optávamos pela 
contratação de profissionais com expe-
riência e créditos firmados na área, hoje, 
tentamos apostar em jovens que queiram 
arriscar e que estejam disponíveis para ter 

formação. Claro que esta aposta nos obri-
ga a um maior esforço salarial futuro, uma 
vez que, se vamos apostar agora na sua 
formação, depois não poderemos correr o 
risco de os perder para um concorrente. É 
este cuidado que faz com que tenhamos 
colaboradores que já estão connosco há 
25 anos”. 
Quanto ao futuro e a uma possível nova 
crise no setor da construção civil, os em-
presários são perentórios: “O mercado de 
gama média/alta continuará a funcionar, 
enquanto que o de média/baixa irá come-
çar a sofrer alguma recessão. As crises 
são cíclicas e dificilmente evitáveis. Neste 
momento, os preços praticados no setor 
da construção civil estão inflacionados 
cerca de 30 a 40 por cento, o que não é 
positivo. No nosso caso, temos já obras 
em carteira para o próximo ano e meio, o 
que demonstra que os clientes confiam 
em nós e no nosso trabalho. Além disso, 
este facto faz com que olhemos para o fu-
turo de forma auspiciosa. Queremos, pelo 
menos, manter-nos ao mesmo nível de 
2019, sendo que a nossa ambição é que 
2020 seja ainda melhor”, concluem.  
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► Serafim Silva, responsável pela Fras 
Construções, lembra que a empresa foi 
criada por dois sócios. Hoje em dia, a equi-
pa é já constituída por 27 pessoas e a em-
presa consegui atingir um volume de fatu-
ração de dois milhões de euros, em 2019. 
“No fundo realizamos todos os trabalhos 
de pedreiro e trolha, tanto na construção, 
como nos acabamentos, sendo que reali-
zamos todos os trabalhos que envolvem 
betão, em clientes particulares e indus-
triais”, lembra o empresário. 
A Fras Construções dispõe ainda da mais-
-valia chave na mão, ainda que, para isso, 
tenha que recorrer à subcontratação para 
a realização dos serviços para os quais 
não está habilitada. Apesar disso, “as pes-
soas conhecem o nosso cuidado e aten-
ção ao pormenor e confiam em nós para 
que façamos a gestão da sua obra da me-
lhor forma. Desta forma, conseguimos ofe-
recer uma solução completa, desde o pro-
jeto de arquitetura até aos acabamentos e 
a consequente entrega do imóvel pronto, 
tanto interior como exteriormente, con-
templando até o jardim e sistema de rega, 
se assim o cliente desejar. As nossas 
obras são entregues ainda com uma lim-
peza completa e higienização realizada. 
Estamos atentos ao pormenor e conside-
ramos que as pessoas devem poder co-

meçar as mudanças com todo o conforto 
e sem preocupações. A escolha do serviço 
a contratar fica sempre a cargo do clien-
te”, assevera Serafim Silva que completa: 
“É por tudo isto que quase não realizamos 
obras públicas. Gostamos de falar diver-
sas vezes com o cliente, reunir com ele, 
perceber completamente o que pretende 
e isto não seria possível numa obra públi-
ca, onde o serviço é muito mais impes-
soal. Queremos criar empatia com o nos-
so cliente e garantir que fizemos de tudo 
para que este fique satisfeito, seja ele par-
ticular ou industrial”. 
Olhando para o mercado, o empresário 
considera que esta está um pouco descon-
trolado e que as empresas vão facilmente 
do 8 ao 80, “o que considero prejudicial, 
uma vez que todas as más decisões que 
tomamos hoje irão ter consequências 
amanhã e não será possível o mercado 
continuar assim durante muito mais tem-
po. Atualmente, existe tanto trabalho que 
as empresas, na ânsia de darem resposta 
a todas as solicitações realizam investi-
mentos que depois não conseguem capita-
lizar. Contudo, esta é uma faca de dois gu-
mes, uma vez que, se uma empresa não 
conseguir acompanhar o ritmo atual de 
mercado, corre o risco de ficar para trás. 
Fazer a gestão destas duas realidades é 

muito complexa, mas penso que a temos 
conseguido fazer com algum sucesso”. 
Serafim Silva advoga ainda que a empre-
sa se debate com um problema maior: a 
falta de mão de obra. “Não existem pes-
soas disponíveis, mesmo sem experiên-
cia e dispostas a aprender. A carga buro-
crática também é demasiado pesada”. O 
empresário defende que deveria haver 
maior facilidade na admissão e demissão 
de pessoas, “num mercado mais aberto 
e com as regras devidamente definidas, 
sem o prejuízo de uma das partes. Como 
não podemos contratar pessoas median-
te as nossas necessidades, a ação fica 
restrita. Valorizo muito a equipa e é im-
portante que todos os funcionários este-
jam satisfeitos. É por isso que optamos 
pelo reforço salarial, em detrimento do 
aumento da margem de lucro para a em-
presa. Essa é, sem dúvida, a melhor es-
tratégia a adotar, compensar aqueles 
que fazem de nós a empresa que somos. 
Não se pode olhar sempre para os em-
presários de forma pejorativa, como al-
guém que não se importa com mais nin-
guém, mas apenas com o seu bolso. Esse 
estereótipo tem que acabar”.
Em relação ao futuro, Serafim Silva revela 
que o maior projeto será a construção de 
instalações próprias, sendo que o terreno 

já foi adquirido. Para além disso, a empre-
sa pretende “continuar no mercado de for-
ma séria, com um compromisso de quali-
dade para com os clientes, em direção a 
uma posição consolidada de mercado, on-
de sejamos conhecidos e reconhecidos 
pela nossa postura e seriedade. Teremos 
que ser melhores amanhã do que aquilo 
que somos hoje”, conclui.  

A Fras Construções, criada em 2004, em São João da Madeira, é especializada no setor da construção 
civil, nomeadamente em trabalhos de pedreiro e trolha. Apesar disso, a empresa coloca ainda ao 

dispor dos seus clientes soluções chave na mão à medida, que vão desde o projeto de arquitetura até 
todos os acabamentos e a consequente entrega do imóvel pronto, tanto interior como exteriormente.

Soluções chave na mão 
à medida

FRAS CONSTRUÇÕES
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► Criada em 1999, a Induporta é uma 
empresa especializada no fabrico e co-
mercialização de portas e automatismos. 
Representante das marcas Marantec, 
Tormax, Proteco e Alapont, esta é uma 
empresa de referência no mercado e pre-
para-se para inaugurar novas instala-
ções. “Iremos abrir esta nova nave de 
produção dentro de pouco tempo. Este 
foi um investimento muito ponderado e 
dispendioso que demorou quatro anos a 
concretizar, isto porque sempre nos recu-
samos a recorrer ao crédito para realizar 
esta obra. Apesar disso, orgulho-me de 
ser uma pessoa responsável e pondera-
da e não me arrependo da minha esco-
lha”, assegura António Martins que com-
pleta: “Este novo espaço tem 2200 me-
tros quadrados de área e está dotado de 
todas as condições para a realização de 
um trabalho de qualidade. Esta infraes-
trutura representa um investimento de 
um milhão e meio de euros, porque sem-
pre soubemos o que queríamos e onde o 
queríamos, sendo que esta evolução era 
crucial para o nosso crescimento. Agora, 
a nossa equipa de trabalho contará ainda 
com melhores condições para receber to-
dos os nossos clientes, até porque vamos 
dispor de um showroom onde estes po-

derão ver a qualidade e diversidade dos 
nossos produtos e soluções”.  

20 anos de mercado 
Com uma equipa composta por 14 pessoas 
e com um volume de faturação, em 2019, 
de um milhão e duzentos mil euros, a Indu-
porta exporta para a Europa e África. No 
ano passado, o mercado internacional re-
presentou 25 por cento da faturação da 
empresa. Quanto ao mercado nacional, o 
empresário assegura que este está a atra-
vessar uma fase muito positiva, de cresci-
mento. Contudo, mostra-se preocupado a 
médio e longo prazo, “uma vez que a políti-
ca dos nossos governantes não se preocu-
pa com o futuro, pelo que um mercado aus-
picioso na atualidade não nos garante 
qualquer estabilidade. As políticas nunca 
são de continuidade. Hoje decide-se que os 
impostos serão de uma forma e, amanhã, 
já serão de outra, o que faz com que os em-
presários portugueses sintam a necessida-
de constante de realizar ajustes, altera-
ções, descobrindo novas formas de gestão 
e de consolidação das suas empresas. A 
verdade é que, nos últimos cinco anos, o 
setor da construção subiu exponencial-
mente e alavancou toda a economia. Para-
lelamente, a entrada em vigor do novo qua-

dro comunitário de apoio no âmbito do Por-
tugal 2020 também contribuiu muito para 
o estímulo que o mercado teve, assim co-
mo o boom que o setor do turismo registou 
no nosso País e que levou à construção e 
reabilitação de inúmeros imóveis. A verda-
de é que temos tido muito trabalho e temos 
realizado projetos muitos interessantes”.  
Apesar de todas estas melhorias, António 
Martins reitera que a empresa continua a 
debater-se com problemas na exportação, 
e explica porquê: “As empresas dos países 
de Leste, tal como a Polónia, entre outras, 
apesar de terem acesso a mão-de-obra 
com custos semelhantes aos nossos, su-
portam uma carga fiscal inferior, o que 
lhes permite colocar no mercado produtos 
e soluções a preços mais competitivos, o 
que, consequentemente, nos prejudica 
muito. Em Portugal somos peritos na cria-
ção de taxas e taxinhas e no aumento da 
burocracia. Ainda agora entrou em vigor 
uma norma EU relativa ao transporte de 
mercadorias para a exportação que obriga 
as empresas a um volume extra de buro-
cracia. Os nossos concorrentes polacos 
não têm que se preocupar minimamente 
com este tipo de questões, ainda que, ale-
gadamente, as regras devessem ser 

iguais, uma vez que comercializamos to-
dos dentro da União Europeia. A verdade é 
que os portugueses são incapazes de sim-
plificar”, acusa.
O empresário assevera ainda que o setor 
se debate com outro problema gravíssimo: 
a falta de mão de obra para trabalhar nes-
ta área. Apesar disso, António Martins 
confessa que gostava muito que existis-
sem jovens disponíveis para aprender es-
ta arte. 
Em relação ao futuro, o empresário asse-
gura que a Induporta irá continuar a apos-
tar na exportação, uma vez que o mercado 
interno, “infelizmente, continua a traba-
lhar muito com base no preço e não na 
qualidade, o que, para nós, não faz senti-
do. As margens são muito baixas e servem 
apenas para fazer face às despesas. É no 
mercado internacional que conseguimos 
obter diferenciação e plafond para futuros 
investimentos. Ainda que o mercado este-
ja em alta, já começamos a sentir que al-
gumas empresas enfrentam dificuldades 
financeiras, o que nos preocupa. A opinião 
é unânime de que os próximos anos serão 
mais complicados. Assim, apesar de oti-
mistas, teremos que permanecer sempre 
atentos e vigilantes”. 

Em entrevista ao Empresas+®, António Martins, responsável pela 
Induporta, fala sobre o crescimento que o mercado da construção 
civil regista na atualidade. Apesar disso, o empresário mostra-se 
preocupado em relação ao futuro e garante que “os portugueses 

não conseguem simplificar” e que essa postura os prejudica no 
mercado externo em relação à concorrência.

“Os portugueses 
não conseguem simplificar”

INDUPORTA – INDÚSTRIA DE PORTAS E AUTOMATISMOS, LDA.
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► A Aveirobra foi criada em 1992 e está 
vocacionada para o setor da construção 
civil e obras públicas. Especializada na 
construção de naves para todo o tipo de 
indústria, a empresa também desenvol-
ve alguma atividade na área residen-
cial, realizando a construção de mora-
dias uni e plurifamiliares, de espaços 
públicos de lazer, de estabelecimentos 
comerciais e de trabalhos de conserva-
ção, restauração e ampliação de edifí-
cios. Para isso, a Aveirobra conta com 
uma vasta experiência e rigor técnico 
para a execução de qualidade de todos 
os projetos em que se envolve. “A verda-
de é que a nossa competência profissio-
nal, seriedade e rigoroso cumprimento 
das normas, levaram-nos a uma posi-
ção de destaque no nosso ramo de ativi-
dade, onde somos já conhecidos e reco-
nhecidos. Construímos com qualidade e 
seriedade e orgulhamo-nos de trabalhar 
e de estar entre os melhores”, assegura 
Agostinho Marques, responsável pela 
Aveirobra. 
Com uma equipa de trabalho constituída 
por 20 pessoas altamente especializa-
das, a empresa atingiu, em 2019, uma 
faturação superior a milhão de euros. “Já 
tivemos uma equipa de trabalho muito 

maior do que aquela que temos hoje. 
Contudo, o mercado mudou e tivemos 
que nos adaptar”. Vocacionada sobretu-
do para o mercado nacional, onde detém 
clientes de Norte a Sul do País, a Aveiro-
bra já realizou alguns projetos pontuais 
na vizinha Espanha. “A deslocalização 
acarreta custos e as contas têm que ser 
muito bem-feitas ou o projeto não valerá 
a pena”, alerta o empresário.

O mercado na atualidade
Agostinho Marques defende que, neste 
momento, “até existe excesso de traba-
lho, porém os preços estão inflaciona-
dos e, em pouco tempo, tudo poderá 
mudar. O mercado particular trabalha 
sob uma concorrência feroz e os subem-
preiteiros desapareceram, deixaram de 
existir. Assim, considero que estamos to-
dos à espera da crise. A verdade é que a 

realidade muda de forma muito rápida, 
sobretudo com esta problemática do co-
vid-19”. O empresário recorda crises 
passadas: “Quando ocorreu a última 
grande crise, em 2008, também tínha-
mos projetado um ano inteiro de obras e 
depois a realidade foi muito diferente. 
Na altura faturávamos cerca de quatro a 
cinco milhões por ano. Claro que espero 
que a realidade não se repita. Gosto de 
me manter otimista e temos que ser po-
sitivos. Além disso, o facto de já termos 
passado por isto permitiu-nos aprender, 
pelo que estamos agora melhor prepara-
dos. Já passamos por diversas vicissitu-
des e aprendemos com todas elas”. 
Quanto à falta de mão de obra para la-
borar neste setor, Agostinho Marques 
admite que essa realidade que existe, 
mas que a Aveirobra não tem sofrido 
muito com ela. “Temos a sorte de labo-

rar com uma equipa de trabalho estável 
e dedicada. Muitos dos nossos colabora-
dores já nos acompanham há muitos 
anos, o que se instituiu como uma im-
portante mais-valia, já que o quadro de 
pessoal se mantém fixo. Isto demonstra 
também que as pessoas estão bem aqui 
e que estão felizes, o que é muito impor-
tante. Na equipa, os únicos postos não 
fixos são os dos serventes que realizam 
um trabalho mais polivalente e não es-
pecializado. De resto, a nossa dificulda-
de estará sempre em colmatar a neces-
sidade de algum trabalhador mais espe-
cializado como um trolha, pedreiro ou 
canalizador, por exemplo”. 

Em entrevista ao Empresas +®, Agostinho Marques, responsável pela Aveirobra, empresa 
de construção civil e obras públicas, fala sobre a atualidade no setor e admite que 

“estamos todos à espera da crise. Contudo, gosto de me manter otimista e temos que ser 
positivos”. O empresário também não esquece a problemática da falta de mão de obra, a 

concorrência e os preços inflacionados que são praticados no mercado.

“Construímos com 
qualidade e seriedade”

AVEIROBRA
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Agostinho Marques
e Sofia Sousa

“A VERDADE É QUE A NOSSA COMPETÊNCIA 
PROFISSIONAL, SERIEDADE E RIGOROSO 
CUMPRIMENTO DAS NORMAS, LEVARAM-NOS  
A UMA POSIÇÃO DE DESTAQUE NO NOSSO  
RAMO DE ATIVIDADE”






