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A construir
há mais de 50 anos
Sinónimo de experiência e qualidade, o apelido Abrantes é reconhecido na região de
Mangualde pela dedicação à construção civil transmitida de geração em geração.
Do fundador e avô Acrísio Abrantes, a empresa especialista
em obras de construção civil já passou pelas mãos do filho Jorge
Abrantes, que por sua vez já delegou a administração também
para o seu filho, João Paulo Abrantes. Um legado de referência
transmitido de geração em geração e que sempre se pautou
por se reinventar e adaptar às constantes mudanças técnicas,
sociais e financeiras do setor.
Com mais de 50 anos de história, esta empresa familiar
assume-se como especialista em construção de edifícios habitacionais e comerciais, reabilitação
urbana e reparações/remodelações
de interiores e exteriores. “Atualmente, a empresa conta com um
corpo técnico altamente especializado que se traduz nas melhores
práticas de qualidade de execução
em projetos «chave-na-mão»”,
afirma João Paulo Abrantes. “Os
clientes procuram confiança e
comodidade, preferem que uma
só empresa seja responsável pela
execução do projeto e construção”,
acrescenta.
Desta forma, o jovem engenheiro civil assume que a ambição é marcar a imagem da empresa
Acrísio Abrantes & Filhos, Lda pela mestria e pela qualidade do
trabalho realizado, proporcionando as melhores soluções nas
diversas áreas de intervenção – reabilitação urbana, constru-

ção habitacional e comercial, reparações e remodelações de
interiores e exteriores, piscinas em betão armado, coberturas
em painel sandwich, remoção de cobertura em amianto e assistência técnica.
Nos últimos dois anos, cerca de 90% da faturação provém
de trabalhos de reabilitação, o que é representativo de uma
crescente tendência a nível nacional. “As pessoas fazem essa
aposta porque fica mais económico e ganham a possibilidade
de potenciar o imóvel, quer seja para usufruto próprio, quer seja
para rentabilizar o investimento”,
comenta o atual administrador da
empresa que atua, essencialmente,
nos distritos de Viseu e Guarda.
Apesar de o momento atual
ser de crescimento, o engenheiro
civil admite que o mercado ainda
está algo instável e que, como
tal, a aposta na competência, na
excelência e o foco no cliente são
fatores fundamentais para manter
intacta a identidade criada ao longo
de 50 anos.
“É esta identidade que nos
permite fidelizar clientes e crescer
sem perdermos a proximidade que nos caracteriza. Quem
nos procura encontra uma empresa aberta e disponível para
apresentar as melhores soluções e concretizar as ideias que
desejam ver materializadas”, assegura.

