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Sediada em Gondomar, a José Vieira da Costa
é uma empresa que se dedica à remodelação
e decoração de interiores desde 1989. Foi
nessa altura que o seu fundador, José Costa,
se formou na área da construção civil e decidiu
enveredar por esta profissão, desenvolvendo o
projeto que abraçou.
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Inicialmente focalizada na área da remodelação de
interiores, a vertente de carpintaria surgiu naturalmente
porque, nas palavras do empresário, “a remodelação e as
áreas da pintura, tetos falsos e cerâmica estão interligadas e
complementam-se”. Hoje, a José Vieira da Costa conta com
dez colaboradores, cuja formação é fornecida internamente
e de forma contínua.
Esta empresa assume-se no mercado como uma solução
integral, independentemente da índole do projeto, fazendo
tudo o que à remodelação diz respeito. A sua atividade estende-se ainda a uma valência particular e única em Portugal:
a remodelação de camiões. Estas são efetuadas a partir de
trailers de 17 metros, que podem ser transformados numa
cozinha, dormitórios ou salas de lazer, com todas as comodidades requeridas. Atualmente, este trabalho não é feito
totalmente dentro de portas, mas a pretensão da empresa
é que passe a ser feita de raiz nas atuais instalações, com
1600 m², razão pela qual nelas se instalou. Tendo já realizado
40 remodelações em camiões, 30 delas destinaram-se ao
mercado internacional.
Relativamente à vertente de remodelação de interiores, a
intervenção da José Vieira da Costa pode ir de um trabalho de
pintura até intervenções mais estruturais, “indo ao encontro
daquilo que o cliente quer, sugerindo as melhores soluções,
fruto da experiência adquirida nestas quase três décadas
de atividade”, salienta o empreendedor. Neste segmento,
os projetos para que a empresa está vocacionada abrangem
todo o país e dirigem-se sobretudo a clientes particulares.
Todavia, também realiza projetos de alojamento local e de
cariz empresarial. Neste último, salienta-se a produção de
mobiliário comercial, nas próprias instalações, seguindo as
especificações das marcas com que trabalha.
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Face às especificações desta área, a empresa tem na rapidez
de entrega de materiais o fator preponderante, fazendo com que
a atualização da maquinaria seja de especial relevo. Questionado
sobre os fatores diferenciadores da sua empresa, José Costa afirma
que o crescimento sustentado “é o melhor indicador” desse destacamento, evidenciando-a no setor. Acrescentando, refere também que
“o cumprimento dos prazos é a melhor forma de estar no mercado”.
Quanto ao panorama atual do mercado da reabilitação, o empresário revela que “está ótimo ao nível da procura dos serviços,
mas é necessário agir com cautela e ponderação”. Fátima Costa,
esposa do empresário e responsável por funções administrativas,
revela que Portugal “atravessou uma fase onde os «faz-tudo»
trabalhavam de forma não qualificada. Nós, que optamos por usar
os melhores materiais (afastando-se dos standards das grandes
superfícies), permanecemos no mercado, e a chamada crise operou como um filtro, onde prevaleceram as melhores empresas. O
objetivo é continuar a operar neste segmento de mercado e que a
José Vieira da Costa possa ser recordada pela qualidade do serviço
e por uma forma de trabalhar de excelência”, concluem.

