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Engenharia
com

assinatura

A Tabique, fundada em 1997 e sediada
em Braga, encontra-se vocacionada
para o desenvolvimento de serviços
de engenharia nos vários setores de
atividade. Fernando de Almeida Santos,
presidente da administração, explicounos como a empresa se tornou uma
referência no setor.

C

omo bom português e com sentido de risco, o
nosso interlocutor cedo percebeu que poderia
fazer algo mais profissionalmente, sem depender de outrém. Em 2000, a empresa começou
a ganhar alguma dimensão, principalmente
numa matéria emergente que era a segurança
na construção. Atualmente, são 40 colaboradores em Portugal,
com alguns trabalhos em Espanha e França. Possuem empresas conexas em Moçambique, Polónia e Colômbia, sendo que
globalmente são cerca de 80 colaboradores.
Explicando-nos a atividade da Tabique, o engenheiro indica que “a sua prestação de serviços é nacional, possuindo
engenheiros em todo o território e, com esta dimensão atual,
no que diz respeito à fiscalização de obras e coordenação de
segurança, sentimos que já estamos entre as maiores empresas portuguesas. Temos um volume de negócios atrativo (1,5
milhões de euros no final de 2017) e temos condições para
concorrer a qualquer tipo de obra pública e privada em Portugal,
em todo o tipo de serviços de engenharia, controlo, fiscalização
e gestão de obra”.
Acrescentando, diz-nos que “a confiança, a fidelização dos
clientes, e saber fazer bem o nosso trabalho, com uma atitude
low profile, é o que nos caracteriza”. Graças a isso, a Tabique
tem no seu currículo a participação em obras emblemáticas,

entre as quais se destacam o Aeroporto de Francisco Sá
Carneiro e algumas das principais barragens do país. Tem
como clientes nomes como a EDP, REN, Águas de Portugal,
Mota Engil, Ascendi, Câmaras Municipais e Universidades,
entre outros que continuam a depositar confiança no seu
trabalho.
Prosseguindo, Fernando de Almeida Santos revela que
a Tabique tem “um histórico de trabalhos em pelo menos
dez países, mas o nosso cuidado é saber sempre qual é o
nosso lugar e queremos, nos próximos cinco anos, atingir
um lugar entre as cinco empresas de maior dimensão técnica e financeira na nossa área de atividade em particular”.
Para o nosso interlocutor (que é sócio do Sporting Clube
de Braga há quase 40 anos), “a Tabique tem uma vantagem
por estar situada em Braga, uma vez que esta é uma cidade
de empreendedores e porque a Universidade do Minho forma cada vez mais e melhores profissionais”. A empresa é
parceira do clube, sendo responsável por todos os serviços
de higiene e segurança, tendo como objetivo principal ajudá-lo a crescer, como emblema da cidade e como entidade
desportiva cada vez mais reconhecida em Portugal.

