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Deve haver 
preços “mínimos 
regulados”  
a defender a 
harmonia do setor

O Manuel Dinis foi coautor do pro-
jeto do Centro Pastoral de Moscavi-
de, projeto distinguido pelo “The 
American Architecture Prize”, um dos 
prémios de arquitetura mais presti-
giados do mundo. Que diferenças há 
entre esse arquiteto de 2017 e o ar-
quiteto que fundou e agora gere o ate-
lier MOOD Arquitetos? 

As diferenças estão no “ganho” das 
aprendizagens, que têm sido muitas. 
Sinto que me tornei num profissional 
mais completo e numa pessoa mais hu-
milde. Ver o nosso nome reconhecido é 
gratificante, mas o meu “foco” sempre 
foi e continua a ser ajudar as pessoas a 
“materializarem” os seus sonhos ao ní-
vel de espaço/arquitetura. Para mim, a 
maior conquista é ver os clientes/pes-
soas com aquele “brilho” no olhar, o sen-
tir que estou a fazer a diferença na vida 
das pessoas, que a arquitetura trará mais 
harmonia e felicidade às suas vidas. Essa 
distinção coincidiu com uma das fases 
da minha vida em que estava empe-
nhado em ter o meu próprio atelier de 
arquitetura e regressar às origens, pois 
já trabalhava na área há alguns anos e 
tinha feito um investimento na minha 
formação e especialidades, nomeada-
mente, desenho técnico, coordenação 
de obra, fiscalização, coordenação de 
projeto, orçamentação, medição, for-
mação. Em 2016 regressei aos Açores 
e abri o atelier MOOD Arquitetos. Ge-
rir um atelier, a nível contabilístico e de 
recursos humanos foi algo novo para 
mim e tem sido uma experiência desa-

Manuel Dinis é proprietário e fundador do atelier 
MOOD Arquitetos. Reconhecendo a competitividade 
de preços entre a classe, admite que valores mínimos 
poderiam promover um equilíbrio no setor e ainda 
assim salvaguardar as necessidades dos clientes.

Estúdio do arquiteto privilegia uma 
linha contemporânea, leve e dinâmica 

DIREITOS RESERVADOS

fiadora e enriquecedora a vários níveis. 
Tenho tido o privilégio de desenvolver 
projetos em diversos setores, nomeada-
mente, turismo, habitação, comércio, 
serviços, e também tenho tido a opor-
tunidade de contribuir para a formação 
e integração no mercado laboral de vá-
rios jovens arquitetos.  

A Casa da Praia, junto à praia das 
Milícias, é um dos projetos do atelier 
mais reconhecidos. É um bom exem-
plo da linguagem arquitetónica do-
minante da MOOD Arquitetos ou é 
redutor colocarmos os termos assim? 

Nos Açores, de facto, a Casa da Praia 
é uma das obras mais comentadas, mas 
começam a surgir outros projetos que 
têm tido alguma visibilidade, como o 
NorthShore Hostel, no centro da Ri-
beira Grande. 

Privilegiamos uma arquitetura con-
temporânea, com características ver-
naculares, respeitando a envolvente na-
tural/urbana. Queremos que seja leve, 
dinâmica, mas que mantenha singula-
ridade do espaço, da envolvência. 

Falemos sobre o atual momento do 
setor: a ‘guerra’ de preços é uma rea-

lidade com que a classe de arquite-
tos esteja a conviver no atual mo-
mento? Que impacto considera que 
essa competitividade - aparentemen-
te desregrada – possa estar a ter na 
qualidade dos projetos arquitetóni-
cos da Região e no país? 

Como não existe tabela de honorários 
regulada essa poderá ser uma leitura e 
eventualmente haver consequências na 
qualidade dos projetos. Considero que 
existe dois “tipos” de arquitetura: a ar-
quitetura de excelência e a “fast” arqui-
tetura - e as pessoas são livres de opta-
rem pela que lhe mais lhe atrai ou faz 
sentido. A “fast” arquitetura, normal-
mente é acompanhada por menor pre-
ço, uma arquitetura pouco pensada, em 
que muitas vezes se ouve na “praça pú-
blica”: “é mais do mesmo”, “isto não faz 
sentido aqui neste espaço”. Este tipo de 
arquitetura não me atrai e não me re-
vejo. Gosto de trabalhar no âmbito da 
excelência, no comprometimento com 
e para com o cliente, num trabalho ri-
goroso, personalizado, em que deta-
lhadamente consigamos satisfazer as 
necessidades e materializar o mais fiel-
mente os sonhos das pessoas/clientes 
que nos procuram.  

Um bom projeto de arquitetura não 
passa só pelo conceito, pelo desenhar e 
ser aprovado na Câmara. Um bom pro-
jeto requer tempo, conhecimento, de-
dicação, uma boa condução e execução 
também em obra.  

Para níveis diferenciados de arquite-
tura tem que haver obviamente uma re-
lação entre preço e qualidade, pois esta-
mos a falar de níveis de pormenorização 
acompanhamento distintos. 

Há quem sustente a tese de que se-
ria importante estabelecer-se uma 
tabela de honorários. Partilha da 
opinião? 

É uma questão pertinente, mas a res-
posta requer reflexão e esta tem que ser 
feita pela classe, em local próprio. No 
entanto, no meu entender, faz sentido 
a tabela se for para aplicar valores mí-
nimos em relação à dimensão/com-
plexidade da obra, definido uma per-
centagem, pois cada atelier/arquiteto 
tem fatores diferenciadores e para isso 
deve haver margem de manobra na 
aplicação de preço.  

As pessoas/clientes são livres de op-
tarem por empresa de arquitetura ou ar-
quiteto com que mais se identificarem, 
mas deve haver mínimos regulados, de 
modo a haver uma maior harmonia no 
setor da arquitetura. ♦ 

O meu “foco” sempre  
foi e continua a ser ajudar 
as pessoas a 
“materializarem”  
os seus sonhos
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Açorianos mais sensíveis  
ao autoconsumo

Sim, pode candidatar-se a 
sistemas de incentivo e dimi-
nuir o encargo que teve com a 
aquisição dos equipamentos: 
o programa governamental 
Proenergia serve esse mesmo 
propósito e tem, aliás, obser-
vado um expressivo aumento 
no que respeita à submissão 
de candidaturas ao longo dos 
últimos anos.  

“O Proenergia funciona bem”, 

considera Francisco Câmara, 
admitindo, porém, que o pro-
grama “poderia ser mais am-
bicioso e colocar, por exem-
plo, a produção fotovoltaica 
com o mesmo percentual de 
reembolso que a produção de 
águas quentes”. 

A Tecnilumen, entenda-se, 
oferece toda a solução em ter-
mos de sistemas de produção de 
energia a partir de fontes reno-

DIREITOS RESERVADOS

váveis, desde o serviço de análi-
se de consumos, projeto, insta-
lação, processo de registo da 
unidade de produção, bem 
como o apoio na obtenção dos 
fundos comunitários existentes. 

A empresa oferece ainda vá-
rias outras especialidades, no-
meadamente instalações elétri-
cas, telecomunicações, eficiência 
energética e sistemas de segu-
rança contra incêndio, e intru-
são (alarme e vídeo vigilância), 
sendo certificada pela PSP para 
sistemas de intrusão e pelo 
SRPCBA ao nível da seguran-
ça contra incêndio. 

Francisco Câmara e Bruno 
Ricardo são ambos gerentes da 
Tecnilumen, uma sociedade por 
quotas da qual fazem ainda par-
te Jacinto Lopes e Pedro Sousa. 

A empresa agrega mais 9 co-
laboradores e está apostada em 
oferecer “um serviço ‘chave’ na 
mão em que o cliente conta com 
a mesma equipa para solucio-
nar qualquer problema”. ♦ 

Ainda são as empresas que in-
vestem mais na implementação 
de novos sistemas de energias 
renováveis, mas também é ver-
dade que as pessoas, a título pri-
vado, estão cada vez mais sen-
sibilizadas e interessadas em 
explorar os benefícios da efi-
ciência energética. 

“As pessoas consultam muito 
e demonstram muita sensibili-
dade e curiosidade sobre como 
podem beneficiar da instalação 
em autoconsumo. No entanto, 
são as empresas que mais in-
vestem e entendem a necessi-
dade de serem mais eficientes, 
até por uma questão de com-
petitividade”, explica Francis-
co Câmara, sócio-gerente da 
Tecnilumen, empresa com ins-
talações na rua das Laranjeiras, 
em Ponta Delgada. 

A montante, há que referi-lo, 
o investimento em sistemas de 
produção de energia como pai-
néis fotovoltaicos e caldeiras 
(também designadas de bom-
bas de calor) afigura-se subs-
tancial. No entanto, este é um 
daqueles casos em que deve 
olhar para a floresta e não ape-
nas para a árvore, já que com a 
aplicação de soluções de auto-
consumo, não só estará a con-
tribuir para a descarbonização 
e mitigação das alterações cli-
máticas, como a poupar e a evi-
tar a pesada fatura energética 
dentro de pouco tempo. 

“Uma pequena unidade de 
autoconsumo em qualquer re-
sidência particular poupa to-
neladas de emissões de CO2. 
Considerando apenas o aspe-
to económico, é também um in-
vestimento sólido com retorno 
a 6/8 anos, muito superior a 
qualquer outro e com impacto 

Particulares e empresas interessam-se  
cada vez mais por sistemas de produção 
energia a partir de fontes renováveis. 
Tecnilumen lembra que vai poder poupar 
ao final do mês e que existem apoios para  
a aquisição de equipamentos

direto no rendimento disponí-
vel mensal”, sublinha Francis-
co Câmara, convidado a olhar à 
relação custo-benefício da ins-
talação de equipamentos capa-
zes de produzir energia a partir 
de fontes renováveis. 

E quanto pode custar, na to-
talidade, a aplicação de uma 
bomba de calor, recuperador 
de calor e instalação de painéis 
fotovoltaicos? Não é avisado 
avançarem-se valores sem an-
tes serem estudadas variáveis 
“como os consumos, o perfil de 
utilização e o espaço disponí-
vel” do cliente, mas a Tecnilu-
men dispõe atualmente de so-
luções “a partir dos mil euros, 
os quais podem ainda ser can-
didatados a apoios”, indica o 
empresário. 

Painéis produzem energia, evitando que tenha de recorrer à rede pública 
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Fazer a escolha certa em termos 
de climatização doméstica im-
plica estar na posse de dados, 
e o que os dados recentes mos-
tram - contrariamente à ideia 
que vinga na generalidade – é 
que o aquecimento ambiente é 
responsável por cerca de 22 por 
cento do consumo de energia 
numa habitação e que apenas 
0,5 por cento correspondem ao 
respetivo arrefecimento. 

Maioritariamente, os por-
tugueses recorrem a soluções 
de aquecimento elétricas, com 
um preço bastante apelativo 
aquando do investimento, 
mas com baixos rendimento e 
desempenho no decurso da 
utilização. 

Nesse sentido, e agora que se 
aproxima a temporada fria do 
Inverno, pode e deve equacio-
nar os aparelhos de ar condi-
cionado, claramente mais efi-
cientes do que os radiadores ou 
termoventiladores.   

Os sistemas de ar condicio-
nado aproveitam o ar exterior 
para permuta de calor e recor-
rem a um fluido frigorigéneo, 
o que os dota de eficiências 
muito elevadas por compara-
ção às que se registam nos 
equipamentos elétricos. Além 
disso, o ar condicionado re-
presenta um grande contribu-
to para a salubridade da casa 

O ar condicionado garante uma climatização eficaz ao longo de todo o ano

Climatização: 
fazer a 
escolha 
certa

DIREITOS RESERVADOS

Os sistemas de ar condicionado 
representam, na maior parte dos casos, 
uma escolha inteligente em termos de 
poupança energética. Etiquetagem 
influencia uma poupança anual 
equiparada ao consumo de energia  
de toda a Hungria

DICAS 
 
● Aconselhe-se com  
     um profissional AVAC antes  
     da compra 
● Faça manutenção preventiva  
     periódica do ar condicionado 
● Adeque a temperatura do    
     aparelho às condições exteriores 
● Coloque-o em locais que não 
      sejam atingidos pelo sol 
● Considere a instalação  
      de isolamento térmico nas  
      paredes

já que também desumidifica e 
filtra o ar interior.   

 
Olhe para a Etiqueta  
Energética  
Verificar a categoria da etique-
ta energética é um procedi-
mento imprescindível nos dias 
que correm, na compra de equi-
pamentos de climatização, ou 
quaisquer outros produtos con-
sumidores de energia ou capa-
zes de influenciar esse mesmo 
consumo.  

Esta é uma excelente refe-
rência e deve tê-la como apoio 
na tomada de decisão sobre que 
tipo de produto eletrodomésti-
co adquirir. E isto porque as 
classes referenciadas nas eti-
quetas (A, B, C, D, E, F, G, de-
vidamente categorizadas numa 

escala de cores: da verde à ver-
melha) estão evidenciadas nos 
equipamentos para ajudá-lo na 
escolha de aparelhos energe-
ticamente eficientes. 

Um produto identificado 
com a classe energética A (sem-
pre sinalizada a verde) é geral-
mente acompanhado de um 
preço maior de venda, por com-
paração aos que apresentam ca-

tegorias inferiores e, portanto, 
outra coloração (laranja, ama-
relo ou vermelho. Contudo, a 
jusante, estará a poupar e a evi-
tar a fatura pesada ao final do 
mês, ao mesmo tempo que tri-
lha o caminho da sustentabili-
dade ambiental. 

A etiqueta energética é váli-
da em toda a União Europeia 
e é cada vez mais baseada em 

pictogramas e em valores de 
consumo energético que per-
mitem quantificar o desempe-
nho energético e identificar o 
tipo de produto a que se refere 
a etiqueta. 

Sabia que o impacto da eti-
quetagem energéticas nas pes-
soas significa uma poupança 
anual na ordem dos 36, 81 
TWH, a nível europeu? ♦ 
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Casas e trabalho  
a partir  
da Região  
atraem cliente 
estrangeiro

O franchising da ERA em Ponta Del-
gada tem somado prémios ao longo 
dos últimos anos, fruto dos notáveis 
números de vendas de imóveis. A tra-
jetória manter-se-á este ano?  

Temos efetivamente obtido resulta-
dos notáveis a nível nacional sendo pelo 
3º ano consecutivo a loja da rede, com-
posta por cerca de 200 lojas, que mais 
imóveis vende no país. Estes resultados 
só são possíveis graças à fabulosa equi-
pa que compõe a ERA de Ponta Delga-
da. Este ano poderá ser o melhor ano de 
sempre da ERA nos Açores. 

O fim das moratórias já teve lugar 
e o que se antevê é que muitas famí-
lias portuguesas possam entrar em 
incumprimento com os bancos, 
pressionando-as a venderem os imó-
veis. Entende que haverá lugar a 
uma correção de preços no merca-
do imobiliário? 

Pelas informações que vamos ob-
tendo e recolhendo não é previsível que 
nos Açores vá ocorrer uma significati-
va taxa de incumprimentos no perío-
do pós moratórias. Enquanto a ofer-
ta for inferior à procura e a banca 
continuar a conceder crédito, com cri-
térios rigorosos, mas atrativos, penso 
que os preços não baixarão. Existe, no 
entanto, uma expectativa que a pro-
cura por parte de clientes estrangeiros 
cresça, o que poderá inclusive gerar al-
gum aumento dos preços em produtos 
específicos e muito exclusivos. Esse au-
mento da procura poderá estar asso-

Ricardo Moura, diretor das lojas ERA considera que as 
condições naturais e económicas favoráveis no 
arquipélago estão a seduzir o cliente estrangeiro. 
Perspetiva da imobiliária é a de que a procura por imóveis 
nos Açores possa vir a crescer nos próximos anos.

Empresário não crê que os preços das 
casas baixem com o fim das moratórias

EDUARDO RESENDES

ciado também ao conceito de mobili-
dade profissional que cresceu com a 
pandemia, ou seja, inúmeras empre-
sas estão a incentivar os seus colabo-
radores a trabalhar de casa. Assim, os 
Açores tornam-se apelativos, pois as 
pessoas podem ter um ordenado de 
acordo com os vencimentos pratica-
dos no seu país de origem e terem uma 
vida confortável e segura numa região 
onde o custo de vida é muito mais bai-
xo do que nos seus países. 

Sobre os preços hoje praticados: 
considera que estamos a falar de va-
lores exagerados para o bolso da 
maioria dos açorianos em busca da 
primeira habitação? Ou a ideia de 
uma bolha especulatória é algo que 
rejeita liminarmente?  

Não existe bolha. Estamos muito lon-
ge disso. Existe sim alguma pressão em 
preços sobre produtos em localizações 
muito especificas e com características 
muito exclusivas. E como referi, ante-

riormente, como a oferta em algumas 
localizações e tipologias é muito redu-
zida, é natural que o mercado, carac-
terizado por uma forte procura, tenha 
uma tendência a subir o preço, mas so-
bretudo nestes produtos específicos. 
Há também um outro fator importan-
te, atualmente nos Açores existe uma 
grande escassez de mão de obra no se-
tor da construção civil, desta forma é 
natural que, associado a um aumento 
dos preços dos materiais de constru-
ção, se assista a um aumento dos cus-
tos de construção.  

Que perfil tem o cliente da ERA Pon-
ta Delgada? São maioritariamente in-
vestidores ou açorianos em busca de 
habitação própria?  

Temos um vasto perfil de clientes, 
mas queremos continuar a prestar um 
serviço muito personalizado sobretu-
do ao cliente local. São estes que re-
correm à ERA com frequência e que 
muitas vezes repetidamente, sendo 

esse sem dúvida um excelente indica-
dor de satisfação. Obviamente que po-
demos sempre melhorar e evoluir e es-
tamos muito despertos para isso. 
Aproveito a oportunidade para agra-
decer a todos aqueles que revêm em 
nós a credibilidade para mediarmos 
os seus negócios. Muitas vezes os ne-
gócios mais importantes das suas vi-
das, o que traz para nós uma grande 
responsabilidade onde a componen-
te emocional está muitas vezes pre-
sente no cliente. 

O que perspetiva em termos de fu-
turo para a imobiliária? Crescer e 
abrir mais lojas ou manter-se na atual 
fase de estabilidade?  

Temos crescido continuamente e de 
forma sustentada e é assim que quere-
mos continuar. O mercado também está 
em expansão, temos de ir acompa-
nhando a tendência com a certeza, po-
rém que, nesta fase, temos margem de 
crescimento e queremos continuar a 
trabalhar para superar as melhores ex-
pectativas dos nossos clientes. ♦ 

Esse aumento da procura 
poderá estar associado 
também ao conceito  
de mobilidade  
profissional que cresceu 
com a pandemia
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Casas de 
madeira:  
a alternativa 
ecológica  
à alvenaria

presa António Manuel Paiva 
Oliveira incide sobre a aplica-
ção de três demãos de verniz 
produzido na Europa, em fá-
brica altamente especializada 
neste tipo de produto. 

A empresa, refira-se, recor-
re a madeira de matas certifi-
cadas geridas de modo susten-
tável e, portanto, em que a 
replantação seja não só garan-
tida, como fiscalizada. 

 
Que tipologias fabricam? 
Ao visitar o catálogo constan-
te no site da empresa (https: 
//casasmadeiraacorianas. 
com/), pode conhecer em maior 
detalhe as casas de diferentes 
tipologias, os aldeamentos tu-
rísticos e os edifícios comer-
ciais que têm nascido desta 
carpintaria da vila de Rabo de 
Peixe. De qualquer forma, e 
que lhe sirva para aguçar o in-
teresse, avançamos que em 
termos de área de construção, 
as casas variam entre o T0 
(com 50 metros quadrados) e o 
T4 (com mais de 300 metros 
quadrados). 

 
Tempo médio de construção? 
O prazo de construção de uma 
casa de madeira variará con-
soante o tamanho, desenho e ti-

Um kit T2 pode custar entre os 35 mil e os 37 mil euros

DIREITOS RESERVADOS

Artur Paiva Oliveira e todos os 
mestres e ajudantes que com-
põem o tecido humano da ser-
ração e carpintaria que toma lu-
gar na Rua Gonçalo Velho, em 
Rabo de Peixe, foram pioneiros 
na construção de casas de ma-
deira nos Açores. 

A ideia começou a ganhar for-
ma ainda antes da última dé-
cada e, hoje, estas casas 100 por 
cento ecológicas e amigas do 
ambiente são vendidas por todo 
o arquipélago, Portugal Con-
tinental, mas também em Es-
panha e França. 

As habitações, claro está, são 
construídas em criptoméria 
japónica, uma madeira com 
características naturais que 
permitem afiançar uma lon-
gevidade de 100 a 150 anos, 
por via de cuidados básicos e 
sem grandes esforços de ma-
nutenção. 

Antes de avançar para o pro-
cesso de construção, a cripto-
méria passa por um trata-
mento de imersão, através da 
aplicação de uma micro emul-
são aquosa, devidamente cer-
tificada contra ataques de tér-
mitas, caruncho e fungos de 
podridão. 

Depois, em jeito de acaba-
mento final, o método da em-

Casas de madeira açorianas são 
sustentáveis e ecológicas, uma verdadeira 
alternativa às de betão.  A construção é 
rápida, os custos acessíveis e há cada vez 
mais interessados no mercado português, 
mas também no estrangeiro

VANTAGENS DE UMA CASA 
DE MADEIRA 
 
● Construção rápida e barata 
● Excelente comportamento 
      térmico 
● Conserva calor no inverno 
● Preserva o fresco no verão 
● Requer pouca manutenção

pologia que vier a definir. Mas 
para que tenha uma ideia, uma 
casa de 120 metros quadrados 
demora entre duas a três se-
manas a erguer, depois de todos 
os trabalhos de preparação e fa-
brico que levam entre três e 
quatro meses. 

De salientar que a firma de 
António Paiva Oliveira constrói 
casas desenhadas ao gosto do 
cliente mediante apresentação 
de planta de arquitetura, mas 
também as disponibiliza em kit 
pronto a montar. 

Falamos de que valores?  
Os preços de uma casa variam 
consoante o modelo que vier a 
escolher. Pretende um produ-
to topo de gama, ou fica bem 
com uma solução que garan-
ta comodidade e ainda assim 
qualidade?  

Então, deve saber que o pre-
ço de um kit T2 que inclua al-
pendre vai desde os 35 mil eu-
ros (+ IVA) aos 37 200 euros 
(+ IVA), mediante a área bru-
ta de construção por que vier a 
optar. ♦ 
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Carpintaria: uma arte com  
“os dias contados” na Região

lógica de funcionamento e 
atribuição do Rendimento So-
cial de Inserção. 

“Como é que há milhares de 
pessoas no centro de emprego 
- muitas delas já fizeram car-
pintaria - e não há ninguém 
para trabalhar? Como é que 
nós contactamos o centro de 
emprego e toda a gente que me 
aparece aqui está doente?”, 
deixa as perguntas retóricas, 
antes de asseverar: “esta gen-
te habituou-se a receber sem 
trabalhar, graças a um Esta-
do e políticos que se preocu-
pam mais em garantir o voto 
do que em fiscalizar”. 

E não quer com isto dizer-se 
que o rendimento mínimo 
deva deixar de existir ou “ser 
cortado”. Como faz questão de 
esclarecer o Mestre Carpintei-
ro e proprietário da firma Ar-

tur Manuel Paiva Oliveira, “há 
pessoas que precisam de aju-
da e devem continuar a ser aju-
dadas, mas há outras que não 
– não querem trabalhar, não se 
querem formar e estão sempre 
a ganhar o ‘seu’”. 

“O que o Estado tem de fazer 
é pôr a nossa terra a produzir e 
fazer com que esta gente tenha 
brio profissional: eu penso que 
qualquer um deles se sentiria 
mais completo e, no fim, em vez 
de ser o Estado a pagar-lhes, se-
riam eles a pagar ao Estado e 
a contribuir para o mesmo bolo 
que todos nós contribuímos”, 
acrescenta o empresário rabo-
peixense. 

Mas para além dos efeitos 
letárgicos que derivam do 
aproveitamento, por parte de 
alguns, do sistema do Rendi-
mento Social de Inserção, a fal-

Artur Paiva Oliveira lamenta a falta de interesse no ofício e aponta o dedo ao Estado

DIREITOS RESERVADOS

“Isto está condenado, a carpin-
taria tem os dias contados. Há 
mais de dez anos que não con-
seguimos formar um carpin-
teiro digno desse nome e há um 
culpado: o Estado”. 

As declarações são de Artur 
Manuel Paiva Oliveira e dão eco 
às preocupações de todos aque-
les que, como ele, vivem do ne-
gócio da madeira e fizeram cres-
cer o seu negócio de carpintaria 
a pulso, do nada.  

“O futuro preocupa-me tan-
to que eu já cheguei a pensar 
em fechar isto. Eu tenho aqui 
quatro ou cinco homens da mi-
nha idade e sou eu e eles que 
estamos a levar isto para a 
frente. Daqui a seis ou sete 
anos, não sei como vai ser”, re-
lata o empresário, “triste” com 
o desinteresse dos mais jovens 
pelo ofício e indignado com a 

A procura por serviços de carpintaria não diminuiu, mas falta de mão-de-obra especializada, de oferta formativa, e o 
aproveitamento dos sistemas de apoio ao desemprego está a condenar o futuro do ofício e da arte no arquipélago.

estar atualmente a apresentar 
um curso prático vocacionado 
para o ensino daquela arte an-
cestral.  

“A escola profissional das 
Capelas que ainda formou 
gente boa aqui há uns anos, 
não tem condições para abrir 
o curso – ao que parece, não há 
quem se matricule. De facto, 
para quê? Dão-lhes tudo, logo 
à partida, através do centro de 
emprego”, lamenta e ironiza o 
empresário.  

“Esta rapaziada no geral, des-
culpem-me, mas não quer 
nada. Conto mais com um ve-
lho fraco das pernas do que com 
um rapaz novo. É triste, mas é 
assim. Muitas vezes, não assu-
mo compromissos com clientes 
porque sei que posso contar 
com poucos e prefiro não desi-
ludir ninguém”, conclui. ♦ 

ta de oferta formativa também 
não concorre para fomentar o 
interesse na carpintaria e em 
outras áreas da construção ci-
vil com igual falta de mão-de-
obra qualificada. 

É, aliás. essa a convicção de 
Artur Oliveira que lamenta o 
facto de nenhuma escola pro-
fissional na ilha de São Miguel 

Como é que há 
milhares de pessoas 
no centro de emprego 
- muitas delas já 
fizeram carpintaria - e 
não há ninguém para 
trabalhar?
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Vintage define o 
“espaço mais nobre em 
mobiliário dos Açores” 

Miguel. É uma verdade in-
questionável que o nosso 
showroom é o espaço mais no-
bre em mobiliário dos Açores e 
que não fica atrás de muitos ou-
tros a nível nacional”, conside-
ra Nelson Correia, sócio-ge-
rente da empresa Jacinto 
Ferreira Correia & Filhos, Lda.  

A Jacinto Ferreira Correia & 
Filhos, Lda é uma empresa de 
vocação familiar e pode orgu-
lhar-se de uma longevidade de 
mais de 70 anos. Atualmente, 
congrega 36 colaboradores e as 
áreas de exposição dos seus cin-
co espaços comerciais (entre 

elas, as icónicas lojas do Papa-
gaio) estendem-se por mais de 
seis mil metros quadrados. 

Quando o showroom do 
Stand Correia se mostrou pela 
primeira vez ao público num 
Dia do Pai em 2005, estava lon-
ge de se imaginar a crise finan-
ceira que viria a assolar o país 
quatro anos depois.  

“Foram anos de ouro em ter-
mos de vendas com a qualida-
de do nosso mobiliário a ser cla-
ramente reconhecida e a 
acompanhar o “boom” de cons-
trução de moradias e aparta-
mentos, mas rebentou a crise 

DIREITOS RESERVADOS

em 2009”, recorda Nelson Cor-
reia, que, à altura, estava - como 
qualquer um de nós - longe de 
poder imaginar que os efeitos 
de uma crise pandémica lhe vi-
riam bater à porta no dobrar da 
década seguinte. 

  As vagas de crises obrigaram, 
entretanto, a empresa a reposi-
cionar-se e a reavaliar a políti-
ca de preços: um quarto de 
cama que antes rondava “os 
1300 euros – e que se vendiam 
às dezenas, por semana, in-
cluindo sofás – passaram a cus-
tar entre 490 e 1000 euros”, dá 
conta Nelson Correia. 

Portanto, encurtaram-se 
margens de lucros para conti-
nuar a garantir o caudal de ven-
das dentro de portas açorianas, 
mantendo a atenção ao cliente 
no que respeita aos serviços de 
distribuição e entrega ao do-
micílio, “sempre ajustável às 
necessidades de quem compra 
um produto numa loja da Ja-
cinto Ferreira Correia & Filhos, 
Lda”, sublinha. 

Por entre os envidraçados do 
showroom do Stand Correia 
pode encontrar-se uma oferta 
de mobiliário distinta e de mé-
dio e alto preço. Não obstan-
te a segmentação e a aposta em 
termos de público-alvo, a em-

presa assenta numa lógica de 
negociação e de aproximação 
ao cliente. 

“Os nossos descontos são 
sempre em média 15% sobre o 
preço de venda. No entanto, as 
nossas percentagens de des-
conto são negociáveis e au-
mentam significativamente 
com o volume do negócio”, re-
fere o empresário ribeira-
grandense. 

Além do açoriano, o merca-
do da diáspora açoriana (Esta-
dos Unidos da América e Cana-
dá) é um grande consumidor dos 
“produtos de excelência” da Ja-
cinto Ferreira Correia & Filhos, 
Lda, que está a crescer na área 
de venda de eletrodomésticos. 

“Mês após mês, temos vindo 
a crescer nesta aérea. Não te-
mos medo dos grandes grupos 
e batemos o pé aos mesmos”, 
frisa Nelson Correia, orgulho-
so de uma “distribuição que se 
acomoda mais às necessidades 
do cliente e sem custo para os 
mesmos”.  

A empresa dedica-se a vários 
ramos de atividade nomeada-
mente, mobiliário, eletrodo-
mésticos, informática, decora-
ção e ourivesaria, bem como 
materiais de construção, brico-
lage e jardim. ♦ 

O showroom do Stand Correia 
– Lojas Papagaio abre portas na 
Avenida de São Pedro do con-
celho da Ribeira Grande há 16 
anos e, desde então, tem-se so-
bressaído pela elegância e qua-
lidade da oferta que apresenta 
em vários domínios, mas fun-
damentalmente ao nível da de-
coração de interiores, que ga-
nha atualmente maior projeção 
na linha vintage. 

“Falamos de um espaço de 
cerca de dois mil metros qua-
drados com mobiliário de di-
versas linhas e estilo que faz e 
marca a diferença na ilha de São 

Linhas vintage e rústica abrilhantam o showroom do  
Stand Correia – Lojas Papagaio. Empresa septuagenária tem 
resistido aos ciclos menos positivos da economia e não 
abdica da aposta na qualidade e diversificação da oferta  

Showroom do Stand Correia abriu portas em 2005, no dia do Pai

6 mil 
Metros Qua-
drados 
Jacinto Ferrei-
ra Correia & Fi-
lhos, Lda dis-
põe de 6 mil 
metros qua-
drados de área 
de exposição

5
Pontos de 
Venda 
O Stand Cor-
reia – Lojas Pa-
pagaio divide-
se em cinco 
lojas, localiza-
das na Ribeira 
Grande, Vila 
Franca do 
Campo, Cape-
las e Ponta 
Delgada
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Motosserra 
 
O inverno está a chegar e pode ser você mes-
mo a cuidar da lenha. Adquira uma motos-
serra (motor a gasolina ou elétrica), mas  
assegure-se de que é facilmente manuseá-
vel e equilibrada em termos de peso.

Aspirador e soprador de folhas 
 
Importante para a época de outono. Graças ao design compacto e 
ao cabo multifuncional e altamente ergonómico, o soprador de fo-
lhas é fácil de transportar e usar com uma mão.

Mesa de Corte 
 
Ferramenta ideal para desenvolver de forma otimiza-
da qualquer tarefa que decida ser você mesmo a rea-
lizar. Existem mesas de corte de alta qualidade a pre-
ços muito razoáveis no mercado, com garantias de 
durabilidade e qualidade de manuseamento.

Protetor de Madeiras 
 
Ainda está a tempo de proteger as madeiras exteriores de sua 
casa do rigor climatérico que se avizinha. No mercado há solu-
ções de várias cores, preparadas para resistirem à ação dos 
agentes atmosféricos e prolongarem o seu aspeto natural. 

Limpa-telhados  
 
Se não aplicar um produto limpa-telhas agora, dificilmente 
poderá fazê-lo nos meses de chuva que se seguem. É o melhor 
para a remoção de fungos, algas e sujidades, em alternativa 
ao hipoclorito de sódio.

Selante de Silicone 
 
Um selante de silicone para uso geral é algo a ter à mão. De 
aplicação fácil, permite a selagem de juntas entre elementos 
não porosos: caixilharias de alumínio, cerâmicas, elementos de 
cozinha e casas de banho.

Lubrificante WD-40 
 
Um clássico e nunca desilude. Protege o metal da ferru-
gem, afrouxa as peças emperradas, desloca a humidade e 
lubrifica. A válvula de dupla ação permite uma aplicação 
precisa ou ampla pulverização sem manchas.
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