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REMOOD
Garantia de um
serviço profissional
e personalizado

om larga experiência ligada ao ramo da
construção e gestão de projetos chave-na-mão, Serafim Sá decide em 2013
rumar a Angola para empreender um projeto pessoal:
importação e venda de materiais de construção. Regressa em 2018 e, tendo a perceção do crescimento
do mercado na área da reabilitação de imóveis e da
dificuldade em encontrar mão-de-obra qualificada, logo
surge a ideia de negócio.
Embora a empresa se dedique à reabilitação de
imóveis, está também subjacente à sua atividade o
desenvolvimento de projetos de construção de raiz,
recorrendo para isso aos serviços de empresas subcontratadas, garantido assim o acompanhamento e gestão
necessário em todas as fases da obra. Esta gestão e
acompanhamento está direcionada para qualquer tipo
de projeto, seja ele de natureza residencial, empresarial ou hoteleira. “O projeto está a correr muito bem
e tudo indica que assim possa continuar”, sublinha o
empresário.
A Remood tem como ambição estender o seu raio
de ação o mais possível e de forma sustentada, à
área geográfica entre Aveiro e Porto. A reabilitação e
a construção exigem a coordenação de uma série de
especialidades nem sempre fáceis de gerir. A Remood
é garantia de atenção total ao projeto e ao cliente, e de
acompanhamento personalizado com ação e resolução
imediatas das questões que possam surgir. Para Serafim Sá, a empresa diferencia-se, no mercado, essencialmente por dois fatores: “Por ser uma estrutura simples,
o que é uma vantagem relativamente a empresas com
uma estrutura mais pesada e, talvez o mais importante, pelo know-how adquirido ao longo de vários anos
nas diversas áreas ligadas ao ramo da construção o
que permite identificar e resolver facilmente qualquer
questão”, acrescenta.
O empenho e dedicação a qualquer projeto são as
palavras de ordem da Remood. Exemplo disso é a atual
reabilitação de uma moradia na Praia de Esmoriz para
Alojamento Local (direcionada para o Surf) que deverá
estar concluída em Junho de 2019.
A Remood encontra no mercado potencial para
crescer e ser uma empresa de futuro, atuando de
forma sustentada e com legado familiar, tendo como
pilares no seu ADN a qualidade, o acompanhamento
personalizado e a excelência.
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A Remood nasce em Setembro de 2018, de uma ideia
amadurecida em família. Sediada em Esmoriz, a Remood
desenvolve a sua atividade no âmbito da reabilitação imobiliária.
O nosso interlocutor, Serafim Sá, Gestor, em colaboração com
os filhos, Luís Sá (Relações Públicas e Marketing) e João Sá
(Eng.º. Civil) asseguram a atividade da empresa.

