Portugal Inovador

É na costa sul da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, que
encontramos a Transjet, uma empresa de excelência da área da
construção civil e obras públicas. Falámos com Duarte Matos,
sócio-gerente, e Margarida Matos, sua filha, que, em exclusivo, nos
apresentaram esta empresa familiar que vai na 4ª geração.

O parceiro ideal para todos os projetos
(BA4) para a Força Aérea Portuguesa e Americana.
O que caracteriza a Transjet, na opinião de Duarte e Margarida
Matos, é “a qualidade do trabalho, fazer bem e respeitar os prazos
estipulados e, se possível, antecipá-los”. O crescimento sustentado
da empresa é resultado dos patamares elevados de exigência ao
nível da estabilidade, qualidade, segurança, equipamentos de topo
e obtenção de resultados eficazes e competitivos. Para o efeito,
contam com recursos técnicos e humanos, altamente qualificados.
Tendo começado com três pessoas, hoje a Transjet conta com
cerca de 40 colaboradores, subcontratando outros subempreiteiros
sempre que necessário. “Tentamos fazer um bom trabalho, com
uma equipa multidisciplinar que facilita tudo o que o cliente precisa”,
constata o líder, salientando ainda que Portugal “tem, efetivamente,
o melhor do mundo para oferecer aos turistas: temos o clima, a
gastronomia e as pessoas; é preciso é não estragar”.
Para o futuro, os planos da Transjet passam pela expansão para
outras ilhas e “eventualmente criar uma base em São Miguel”, adianta
o empresário. Com esse foco, estão a preparar-se internamente,
sempre seguindo as linhas mestras que pautam a atuação da
empresa, e que permite colocar-se no mercado como grande
referência do ramo.
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Direcionada especialmente para a realização de obras
rodoviárias, urbanização, saneamento básico, construção de
edifícios, instalações elétricas e mecânicas e de terraplanagens
e movimento de terras, a Transjet conta com largos anos de
experiência, já que o avô do nosso interlocutor era empreiteiro.
Este começa por explicar que “a empresa é da família”, tendo o
seu pai fundado a «Santos & Matos», acabando por vendê-la em
1985. “Em 1987, montei uma empresa em nome individual e com
a mesma fiz uma sociedade, à qual juntei o meu cunhado que
viria depois a comprá-la. Posteriormente, montei outra empresa
que um concorrente meu adquiriu e foi então que abri a Transjet,
que já conta com mais de uma década de atividade”, acrescenta.
A sua área de ação é polivalente, realizando empreitadas de
diversas índoles das quais se destacam a proteção, consolidação
e valorização da Baía do Fanal (Fase I e II), a construção do
Polidesportivo da Ilha do Corvo, a execução de um acesso
alternativo à Central Belo Jardim e infraestruturas de eletricidade,
a requalificação da Ribeira de São Bento, o Espaço Comercial
Interzone e a requalificação do Lar de Infância e Juventude na Praia
da Vitória, para além de várias obras rodoviárias e de saneamento
básico. Estão inclusivamente a realizar obras na Base das Lajes

