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Há quantos anos existe a Fasa?
Desde de 2005.

Sempre em Gaia?
Sim. Primeiro instalada em Vilar do

Paraíso e agora aqui em Mafamude.

Com quantos trabalhadores conta
a empresa?

Ao todo são sete.

Quais são as principais
dificuldades com que o sector se
defronta?

Em arquitectura… a construção civil
está completamente em crise, embora não
tenhamos notado muito porque se tem
mudado um pouco. Trabalhamos para
clientes finais. Também mudamos um
pouco a área, saindo de Gaia mais para o
interior.

Com abertura a novas valências da
empresa?

Não. Fazemos o mesmo. Só que em
vez de trabalharmos em habitação temos
trabalhado mais em equipamentos de
serviços. Coisas diferentes, como lares.
Temos tido trabalhos maiores, mas em
menor quantidade.

Fasa investe nos Planos de Segurança dos Edifícios
Nasceu no Porto, mas é em

Gaia que vive desde muito novo.
Acácio Amorim lidera o gabinete
de arquitectura Fasa, instalado
mesmo no coração da cidade.
Recentemente 'abraçou' um novo
desafio: os Planos de Segurança
dos edifícios de 3.ª e 4.ª
categoria. Foi mesmo pioneiro
nesta área. Domina todas as
áreas da empresa. Mas há uma
variante que se destaca… o
acompanhamento permanente do
cliente. Desde que começa até ao
final de qualquer projecto, Acácio
Amorim garante que está ao lado
do cliente, para melhor o servir.

O que destaca a Fasa de gabinetes
semelhantes? De que modo se
distinguem dos semelhantes?

É ser um complemento de serviços
que permite acompanhar o cliente desde
o início da obra até ao final. A arquitectura,
especialidades, imagens 3D,
acompanhamento de obra, fiscalização,
formações… acompanhamento do início
ao fim.

E não faziam isso?
Temos vindo a acrescentar

segmentos…

É uma forma de superar esta crise?
Ou é a resposta a uma nova procura
dos clientes?

Também a procura e também um
lema que temos: 'estar sempre à frente
das exigências'. Por exemplo: os Planos
de Segurança dos Edifícios de 3.ª e 4.ª
categoria…fomos os primeiros a poder
exercê-los. Por sermos os primeiros,
atrai mais este tipo de serviços.
Associado a dar aulas no ensino supe-
rior, com mais esta complementaridade,
ajuda um pouco.

O que gosta mais de fazer nesta
área?

É difícil. Eu sempre fiz um pouco de
'obras', um pouco de arquitectura e
prevenção e segurança. Agora, também
junto a parte dos planos. Como não faço
sempre a mesma coisa nem dá para
'cansar'. Estou sempre a mudar e faço
um pouquinho de cada coisa.

Quais são os objectivos para
médio e longo prazo?

O crescimento, num futuro próximo,
vai ser mesmo na área de segurança, nos
planos de emergência. Como tudo ainda
está numa fase inicial, não temos
concretizado nem 10% do mercado nesta
área, naturalmente vai ser por esta
vertente que vamos desenvolver-nos.

O mercado ainda não está servido?
Sim. O mercado ainda não está a

funcionar nem a 10% das necessidades

[dos Planos de Segurança]. É muito
recente. Os técnicos de 3.ª e 4.ª categoria
só começaram a ser reconhecidos em
Novembro. Estamos mesmo no início,
embora já sejam necessários desde
2008. Este é um mercado com muito ainda
por crescer.

Imagine que consegue promulgar
uma medida governamental que
potenciasse o vosso mercado. Que
medida seria? Estaria ligada à questão
da construção civil?

Acho que não é bem por aí. O grande
problema são os bancos que estão sem
dinheiro. Quando passou do 80 para o 8.
Começou por emprestar mais do que o
necessário e agora limita tudo.

Mas há alguma medida que o
Governo consiga lançar para contrariar
a situação?

Esta semana já fez, incentivando o
arrendamento. O próprio mercado vai ter
de se adaptar. Em vez de ser coisas muito
boas - embora estas continuem sempre

a haver - mas o intermédio vai sofrer uma
retracção e vai aparecer o que existia
antigamente: edifícios mais pequeninos,
melhor organizados e a custos mais
baixos. Cada vez mais os custos
aumentam - há mais especialidades, os
próprios edifícios têm mais pormenores -
mas no futuro vão aparecer edifícios mais
pequenos, mais baratos.

Está de acordo com a nova lei do
arrendamento?

É uma forma de, pelo menos,
incentivar o arrendamento. De certeza que
vai aumentar bastante. Melhorando a
construção civil. Antigamente, cerca de
80% da construção era para arrenda-
mento, depois diminuiu e passou para
construção própria. Mas quer queiramos
quer não, vai ter de voltar atrás. Até pelas
próprias facilidades de movimentação
das pessoas por todo o país. Imagine, se
uma pessoa compra casa no Porto, e
depois arranja um trabalho para fora do
Porto tem dois problemas: pagar uma
casa e arrendar outra.


