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Profissionalismo e segurança na
assistência marítima
O mar é visto por muitas pessoas como
um elemento a ser superado, mas
para outros é uma odisseia repleta de
aventuras e significados. À conversa com
Pedro Ramos, podemos compreender
melhor esta envolvência e o que esteve
na génese da Safe Harbor Nautical
Services e de todas as intervenções
náuticas que presta no âmbito das
reparações e manutenções.

a especialistas para que todos os trabalhos sejam executados
com o máximo rigor.
Para além disso, também tratam de assuntos legais no sentido
de facilitar todos os processos envolvidos na compra e manutenção
da embarcação, fornecendo, inclusive, uma série de coberturas
com seguradoras para prevenção de posteriores danos. Claro que
muita desta jornada não seria possível sem a paixão que Pedro
Ramos e o seu colaborador nutrem pelo mar e, como chegam
aqui muitas pessoas dos vários pontos do globo, consideram a
possibilidade de, no futuro, virem a aumentar o espaço. Nesta
arte de navegar, a segurança será sempre a prioridade máxima e
existe um profissionalismo do qual não querem abdicar, para que
assim possam permanecer em porto seguro.
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mbora este projeto conte apenas com quatro anos de existência, Pedro Ramos já tem aproximadamente 20 anos ligados
à náutica com maior incidência nos barcos à vela e viu na Safe
Harbor uma âncora para se realizar pessoal e profissionalmente:
“As empresas onde estive anteriormente faziam exactamente o que
esta faz, mas a determinada altura decidi arriscar”. Hoje, o balanço
é “muito positivo” e, como a empresa se encontra localizada em
plena Marina de Cascais, dispõe de uma infraestrutura que está ao
alcance de portugueses e estrangeiros, vendo assim o seu acesso
ao meio náutico facilitado: “Tenho tido um excelente feedback,quer
de clientes nacionais quer internacionais. Muitos deles estão nos
seus países e confiam-me as suas embarcações. Além disso, o
cliente internacional é uma das melhores publicidades pois navegam pelo mundo dando a conhecer a Safe Harbor”, transmite.
Neste momento, a Safe Harbor proporciona um conjunto de
serviços que vão desde a pintura de fundo, as reparações em fibra
e Gelcoat, os trabalhos de carpintaria,os tratamentos anti-osmose,
os polimentos, a mecânica e outro tipo de intervenções que ajudam
a melhorar a segurança da embarcação: “O nosso trabalho é um
pouco diferente, pois muitas vezes acabamos por fazer tudo de raiz,
algo que envolve minúcia e como este é um ponto de passagem
também chegam aqui muitos barcos novos, aos quais fazemos
as primeiras intervenções”, informa.
Dentro desta versatilidade, o nosso interlocutor está consciente
de que o setor da náutica é um universo relativamente pequeno,
por isso existe uma seleção criteriosa das matérias-primas: “As
embarcações podem ser produzidas na mesma fábrica, mas todas
acabam por ter especificidades diferentes e, mediante essas características, temos de fazer as devidas reparações”, descreve. Nesta
abrangência, existem serviços como a eletrónica, onde recorrem

