TECNONEXE

Conforto, qualidade
e sustentabilidade
Formado na Universidade Técnica de Lisboa,
Nelson Silva trabalhou em Lisboa entre 2001 e 2004
em gabinetes de arquitetura, antes de fundar, em
parceria com um colega engenheiro, a Tecnonexe.
Em 2005, a empresa de Nelson Silva iniciava funções
em Faro, de forma a prestar um serviço integrado de
arquitetura e engenharia no mercado algarvio.

► “Quando a Tecnonexe surgiu, éramos
apenas dois a trabalhar, juntamente com
uma desenhadora, atualmente temos três
arquitetas, de distintas nacionalidades e
alguns engenheiros a completar a equipa.
Os nossos serviços focavam-se principalmente nos concelhos de Faro e Loulé, no
entanto estamos hoje presentes em toda
a região algarvia, com alguns trabalhos
esporádicos em Lisboa”, explica Nelson
Silva em entrevista ao Empresas+®. Estando presentes em todo o Algarve, uma
grande fonte de clientes têm nacionalidade estrangeira, trata-se de pessoas que
rumam ao Sul de Portugal com vista a encontrar um segundo lar ou uma nova habitação (new locals). Segundo Nelson Silva,
este tipo de clientes prima pela exigência
uma vez que tem capacidade financeira
para estarem inseridos no segmento de
luxo. Nesse sentido, a Tecnonexe trabalha
sob os valores de conforto, qualidade e
sustentabilidade de forma a garantir o melhor serviço ao mais exigente dos clientes.
Nelson Silva reforça esta ideia, indicando
que “fazemos muitas obras de renovação
para este tipo de clientes, que adquirem
casas antigas, e têm a necessidade de

Equipa da Tecnonexe

passar a ter conforto. Nós fazemos a gestão da obra, controlamos os custos, dentro dos vários empreiteiros procuramos o
que tem a melhor solução, averiguamos
se tudo está a ser feito de acordo com o
projeto e procuramos que a manutenção
seja sustentada”. Além de moradias de luxo, a Tecnonexe atua também com foco
em projetos para comércio, serviços, lojas,
lares, creches e hotéis, entre outros grupos maioritariamente privados.
No contacto com o cliente e sobretudo
no Algarve, é necessário haver uma
maior compreensão ao nível do tipo de
cliente e sobretudo da origem do mesmo, conseguindo transmitir isso para a
construção, uma missão que o arquiteto
considera um trabalho interessante. “Temos sempre que perceber o cliente, o
que ele pretende, quais as suas necessidades e logicamente os traços culturais
da pessoa. Se por exemplo, aparecer
uma pessoa do Norte da Europa, temos
de conhecer os costumes do seu país,
de forma a conseguirmos projetar uma
solução que corresponda ao que o cliente pretende. O nosso trabalho requer
uma grande responsabilidade, nós pro-

jetamos o futuro do cliente e por isso,
tentamos criar impacto na vida deles”.
“Toda a construção
é um desafio”

Do ponto de vista dos projetos, “toda a
construção é um desafio, seja ela construção nova, ou reabilitação, uma vez que
os clientes têm necessidades específicas. Se for uma construção que seja de
estrutura metálica temos o desafio de
tentar perceber onde vamos conseguir
colocar as nossas ideias em prática e arranjar um empreiteiro que seja capaz de
fazer o trabalho com qualidade. Se por
sua vez, se tratar de uma construção em
pedra é preciso o mesmo processo, ver o
que se consegue retirar e recuperar. No
fim de cada projeto saímos sempre mais
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ricos”. No que diz respeito aos métodos
construtivos, a Tecnonexe adota a solução que considera sempre ser a mais viável em Portugal, embora exista opção de
aplicar um método conforme o país de
origem do cliente.
Na construção importa reforçar que além
da arquitetura, também a engenharia é
valência da Tecnonexe, uma vez que se
trata de uma empresa com as duas vertentes incorporadas, obrigando, nas palavras de Nelson Silva “a existir um olhar
amplo dos projetos”.
O objetivo da Tecnonexe a médio prazo é
tornar a empresa numa referência no Algarve, sendo que o primeiro passo já foi
dado nesse sentido, com as novas instalações em Faro, onde garantiram um melhor posicionamento geográfico.

