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30 Anos a
Construir o
futuro, com
confiança
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Sediada no concelho de
Famalicão, a Fernando Silva
& Cª Lda. assenta a sua
atividade na experiência, no
rigor e no pleno cumprimento
das expetativas, contando
com um vasto currículo de
obras desenvolvidas na
região Norte do país.

ernando Costa da Silva é o
fundador e proprietário desta
empresa de construção civil,
tendo iniciado o seu percurso
empreendedor em 1975, na
altura com um outro sócio.
Transitou para individual em
1982 e, a 29 de março de 1989,
arrancou definitivamente para
a fundação da Fernando Silva
& Cª Lda. conforme existe
hoje. Os primeiros anos tiveram como foco a edificação
de habitações particulares,
uma atividade que mantém e
que permanece importante mas à qual foi somando outras
vertentes.
Uma importante evolução foi a entrada nas obras públicas,
com grande destaque para a construção/renovação do parque
escolar e também vias de comunicação, sendo de realçar também o trabalho desenvolvido junto do segmento empresarial,
com a construção de importantes naves industriais na região.
Dentro da construção habitacional, a empresa não ficou alheia
ao crescimento da reabilitação e, atualmente, está envolvida
em projetos de elevada responsabilidade dentro desse âmbito,
inseridos em áreas de interesse patrimonial como, por exemplo,
o Centro Histórico de Guimarães.
Todo este trabalho tem sido desenvolvido numa abrangência territorial que cobre não apenas estas regiões mais próximas como também os distritos de Porto e Viana do Castelo.
Podemos, assim, constatar que o nome da Fernando Silva &
Cª Lda. tem vindo a expandir-se ao longo dos anos, ao mesmo
tempo que não descurou as várias relações de confiança que
mantém com clientes de longa data.
Atualmente, também os filhos Luís e Júlia Silva estão na
direção da empresa. Questionados acerca do que tem estado
na base deste êxito, dizem-nos que a Fernando Silva & Cª
Lda. pauta-se “pelo cumprimento dos prazos e dos cadernos
de encargos, o que é uma grande mais-valia” na construção
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dessa confiança. A toda esta filosofia de trabalho que a empresa sempre cultivou, juntou-se, numa fase mais recente, a
certificação ISO 9001:2015, que veio consolidar ainda mais a
qualidade e o rigor nos seus processos.
Os conceitos de confiança e de longevidade estão, de
resto, presentes em todo o ciclo inerente a este trabalho. A
Fernando Silva & Cª Lda. conta com uma equipa de profissionais efetivos, dentro da qual importa referir que, como nos
informam, “a maior parte dos colaboradores acompanham a
empresa desde a sua fundação, sendo que os mais recentes
têm mais do que uma década nesta casa”. Ao mesmo tempo,
este nível de regularidade também se aplica à escolha dos
parceiros externos que colaboram nas suas empreitadas.
Olhando para o futuro, dizem-nos que o objetivo passa
“por manter este rumo e esta política”. As ambições são fortes
e “o mercado está numa fase muito boa” mas, no entanto, a
empresa não cede à tentação de “adjudicar um maior número
de obras do que aquele que consegue fazer”. A qualidade e o
verbo “cumprir” estarão sempre em primeiro lugar.

