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osé Correia gerira em tempos uma
empresa de construção civil juntamente com os seus irmãos, porém
escolhera desvincular as ligações
que lhe eram confortáveis e preparar-se
para outros desafios. Na sua “bagagem”
transportava conhecimento que ia muito
além daquele que lhe tinha sido transmitido
da sala de aula “e é com esse know how que
decide deslocar-se para Angola”.
Os primeiros investimentos não conheceram a melhor conjuntura, mas fora precisamente o risco que cativara ainda mais a
sua atenção. “Uma grande anarquia reinava
naquele país, porém o sucesso deu-se de
forma natural”, conta. Sem meios, sem
preparação e sem o suporte familiar, José
Correia focava-se nas suas prioridades e
nos primeiros quatro anos apostara na formação dos recursos humanos, pois estava
consciente de que esse conhecimento poderia ser facilmente transferido para outras
geografias. “Quando a empresa angolana
solidificou, abrimos estruturas no Brasil”,
informa. Mas também o território brasileiro
sugeria sinais de instabilidade naquela
altura, e por isso o empresário acabara por
regressar a Portugal e replicar o modelo
instaurado em Angola em solo nacional.
O que iniciara como um apoio à construção desdobrara-se em outras possibilidades. Para além da empresa de trading
que criava suporte na internacionalização,
“nos últimos dois anos, decidimos apostar
na agricultura”, revela. Portanto, a estrutura

Existem os empresários
que herdam o know how
e a missão dos seus
sucessores, e há aqueles
que aprendem a crescer
em contramão. José
Correia, fundador da JC
Group, na ambição de
desbravar novos projetos,
escolhera sempre o
caminho que à primeira
vista não seria o mais
acessível. Junto da
administração do Grupo,
ficámos agora a saber
mais sobre esse trajeto.

local expandiu e hoje o grupo que possui
a sua sede em Braga, mantem filiais em
Angola, Brasil, Colômbia e mais recentemente em França. Mas não é só no globo
que podemos observar a sua ampliação,
pois o JC Group é conhecido por integrar
empresas das mais diversas áreas – construção e engenharia, indústria e extração de
pedra, trading, promoção imobiliária, agricultura, turismo e desporto motorizado – e a
dinamização dos vários palcos económicos
permite-lhe criar conhecimento.
Consciente que muito deste amadurecimento está permanentemente associado
às raízes bracarenses, o administrador do
JC Group não poderia deixar de falar sobre
a forma como a atividade desportiva entra
na vida deste empresário, que mais do que
uma vez conhecera a vitória no Campeonato Nacional de Montanha: “José Correia
apoia quase todo o tipo de desporto e a
própria empesa reconhece a importância de
estar conectado ao SC Braga, que cada vez
tem maior projeção internacional”, realça.
Daqui para a frente, espera-se que este
espírito de resiliência de José Correia continue a deixar marcas nas diferentes partes
do globo, não fosse ele afinal “uma pessoa
que envolve as equipas e transforma o
impossível em algo possível”.
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