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Estabilidade, robustez e segurança
A Planus Náutica localiza-se no Porto de Abrigo da Nazaré, dá assistência e manutenção de
embarcações, e dispõe de uma fábrica instalada em Valado dos Frades (Nazaré). Embora
a firma tenha sido criada em 2015, João Fernandes contacta com esta realidade desde os
seus 16 anos e fala-nos hoje de um percurso que envolve técnica, minúcia e muita inovação.

Junho 94

“Comecei a trabalhar nesta área desde os meus 16 anos e nunca
conheci outra vida que não fosse fabricar e reparar barcos. Mais tarde,
comecei a fazer trabalhos mais complicados”, introduz. Com o domínio de
novas técnicas, a aplicação de produtos de qualidade, as embarcações
não só ganharam robustez como passaram a ser construídas como
modelos únicos e personalizados.
Claro que existe uma diversidade de métodos associados aos
respetivos materiais, dependendo também do fim a que se destinam.
Atualmente, a empresa dedica-se à construção de embarcações em
fibra aplicada à pesca profissional, marítimo-turística e recreativa e
igualmente à criação de modelos fora de bordo e inboard, de acordo com
as necessidades de cada cliente. Como há uma construção por medida,
existe uma aposta na marca Mercury e um sério compromisso por parte
dos colaboradores para garantir segurança às suas embarcações: “Tudo
é desenvolvido aqui. O barco começa no desenho e depois fazemos
todos os trabalhos que vão desde a serralharia, mecânica, eletrónica,
eletricidade e desenvolvimento do molde até aos serviços das lavagens,
pinturas, apeamentos, entre outras manutenções”, descreve.
E, se outrora a madeira e o alumínio eram aplicações bastante
utilizadas, a Planus Náutica rapidamente percebeu as mais-valias de
outros materiais, que conferem novos níveis de estabilidade à navega-

bilidade: “Hoje, os nossos barcos são 100% em fibra, trabalhamos com
materiais compósitos e, recentemente, tivemos a ideia de criar um tipo de
embarcação semelhante em fibra de vidro”, descreve. Para além disso,
trabalham em colaboração com a Almadesign, que ajuda a desenvolver
soluções de base tecnológica centradas no conforto e estética de cada
embarcação. Dessa colaboração, nasceu um outro projeto que ainda
está em fase de desenvolvimento e que visa a criação de barcos casa
com uma forte incidência na internacionalização.
Como este mercado abarca constantemente novas exigências, a
Planus Náutica está atenta ao que é desenvolvido noutros países e marca
presença em feiras de grande relevância como a Nauticampo. Ao visitarmos a fábrica, podemos comprovar a organização do espaço, a atenção
que é dada ao detalhe, o controlo de qualidade e a noção perfeita que a
equipa também adquiriu sobre o mercado e o seu verdadeiro potencial.
No entanto, as instalações de 1500 m2 começam a ser diminutas para
a evolução que pretendem, e a empresa mudará em breve para um
espaço com 4000 m2, em Valado dos Frades: “Vamos proporcionar
aquilo que de certa maneira já fazemos só que teremos um ambiente
mais organizado e moderno”. O objetivo é ampliar a área de negócio,
investir em novos equipamentos e otimizar processos, tendo em conta
sempre o design elegante e de forte personalidade.

