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3EditorialTraço

Na última edição da TRAÇO antes do final do ano, desafiámos conceituados
ateliers para um exercício que, mais do que um exercício teórico, se
converteu num convite à reflexão. Num ano marcado pela pandemia, por
conceitos tão singulares como “confinamento”, “isolamento” e “terapia”,
também as nossas casas passaram por um processo de transformação.
Muitas delas, durante largos meses, foram convertidas (compulsivamente)
em jardim-escola, infantário, escritório, sala de aulas…Neste número,
trazemos visões sobre de que forma os nossos espaços de habitação ou de
trabalho podem ser adaptados a este nova realidade …que veio para ficar e
que trouxe transformações algo profundas não apenas na forma de fazer
projecto como de organizar “o negócio”. Sobre isso, falámos com Nuno
Malheiro da Silva, o CEO do Focus Group, que explicou as implicações da
Pandemia na procura de novos projectos e de que modo as empresas se
devem reinventar.

Nova
realidade nova

Ricardo Batista,
Director Editorial
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Nuno Malheiro da Silva

Arquitecto

CEO do Focus Group

22 Arquitectura Traço

“Mais do que nunca,
importa estar atento
às oportunidades”

Nuno Malheiro da Silva explica à
TRAÇO as implicações da

pandemia nas empresas de
projecto e apresenta a estratégia

do Focus Group para ser bem
sucedido num contexto complexo.

O CEO da companhia assegura
que o segredo pode estar não no

projecto em si mas na abordagem
a novos clientes

N
o momento em que estamos a
ter esta conversa, o Governo
acaba de prolongar o Estado
de Emergência, havendo a

perspectiva, assumida pelas autorida-
des, de esta ser uma situação que se vai
prolongar até ao 0nal da pandemia. Não
só considerando a actividade do Focus
Group como, sobretudo, tomando o seu
olhar crítico sobre o mercado, o que é
este estado de coisas trouxe de diferente
para as empresas e para a própria ar-
quitectura?
Eu tento sempre procurar o lado positivo

das coisas. Aquilo que para a nossa activi-
dade é o lado positivo é que, ao contrário da
crise anterior, originada no sector imobiliá-
rio e financeiro, esta não tem nada a ver com
isso. Não quer dizer que não tenha impacto,
que terá, mas não somos a origem do pro-
blema nem somos os principais afectados
num primeiro momento. O Turismo, por via
da hotelaria e restauração, o alojamento

Texto: Ricardo Batista | Fotos: DR
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local, tudo isso está a sofrer drasticamente, mas não tanto os nos-
sos negócios. Contudo, tendo sido o Turismo, nos últimos anos, o
motor da recuperação económica, estar a ser afectado tem um
impacto brutal na economia e, por conseguinte, no sector dos pro-
jectos e Construção. Nos últimos anos, o investimento público,
salvo honrosas excepções, tem sido reduzido oumarginal, ao con-
trário do investimento privado. Esse investimento, na sua grande
maioria, está relacionado com a reabilitação para habitação tendo
como grande mercado os estrangeiros - que agora, mais dificil-
mente, continuam a comprar - , para Alojamento Local que está
parado, para hotéis ou escritórios, considerando que Portugal é
umPaísmuito atractivo para trazer empresas estrangeiras ou fun-
cionar como hub de negócios. Com o travão do Turismo e das via-
gens, ou o pânico gerado na população pelo Mundo fora, as
pessoas viajammenos e tenho sérias dúvidas de quando voltarão
a viajar. Por muito que o sector privado não tenha parado total-
mente, há sinais de travagem brusca, que é visível não só nos pro-
jectos em curso como nos projectos que estavam na calha, muitos
deles em standby. Isso vai ter impacto nas empresas de projecto.

Qual o grau desse impacto?
Não será, naturalmente, uma paragem total, mas um abranda-

mento forte, sobretudo entre as empresas que estavam direccio-
nadas para o alojamento local, para a Reabilitação de edifícios,
hotéis...Dependendo da evolução de tudo isto, assim será a di-
mensão do estrago. A minha expectativa é que, no outro prato da
balança, possam estar os investimentos dos municípios, seja do
Governo ou por via do apoio dos Fundos Comunitários, com li-
nhas muito concretas de actuação junto do Ambiente e transfor-
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“Por muito que o
sector privado não

tenha parado
totalmente, há sinais
de travagem brusca”

Residência de estudantes da escola de Hotelaria

e Turismo de Cabo Verde
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exceptuando quem é residente. Mesmo os
que cá estavam, muitos deles regressaram
aos seus países. Procurar clientes online?
Não vendemos produtos que possam ser co-
mercializados no OLX ou naWorten...o con-
tacto directo é importante, poder mostrar a
nossa experiência é fundamental. Havendo
menos investidores, porque muitos deles
estão numa posição expectante, procurar
novos investidores é mais difícil.

Sendo mais difícil, como é que se se
consegue e, já agora, que implicações é
que este contexto em que estamos teve
ao nível do preço e do factor concorren-
cial?
É uma realidade a que estamos habitua-

dos. Até aomomento, não sentimos necessa-
riamente um agravamento das condições,
mas a tendência é que isso possa acontecer!
Tendo em conta que, no imediato não fomos
os principais afectados, esse efeito nos pre-
ços não se está a sentir. Não está pior do que
já estava, por assim dizer. Mas é normal que,
àmedida que se vai esgotando o stock de tra-
balho em carteira, isso possa começar a
acontecer. Quer ao nível de processos de con-

A respeito de a actividade em si poder
vir a ser afectada, falou da particulari-
dade de empresas que se dedicaram nos
últimos anos a um segmento muito es-
pecífico. É possível acautelar, no entre-
tanto, uma variação nesse enfoque, no
sentido de olharem para outras áreas
complementares que compensem essas
quebras?
Pela nossa experiência, o difícil não é fazer

outro tipo de projecto. Quem faz um tipo de
projecto, faz "outro", qualquer que seja...

Mas o "procurement" é diferente...
A questão é o cliente. Quem tinha clientes

mais fiéis que traziam recorrentemente
novos projectos numa determinada área,
porque investiam, reformavam, vendiam, re-
novavam, etc...está agora mais limitado. É
necessário procurar outros e é essa a varia-
ção que pode ser difícil fazer. Não é difícil
fazer outro tipo de projecto, pode é ser difícil
fazer qualquer outro projecto para outros
clientes considerando que essa procura de
trabalho émorosa. Nestemomento, torna-se
aindamais difícil. Está toda a gente em casa,
os clientes estrangeiros nem sempre cá estão,

mação digital. Disto isto: se por um lado não
fomos, no imediato, os principais afectados,
vamos ser afectados a curto/médio prazo. Vai
haver menos trabalho de um lado, mais do
outro...enfim...Mais do que nunca, importa
estar atento às oportunidades. Se por um
lado foi bem estruturada a possibilidade de
as empresas recorrerem ao layoff simplifi-
cado, para que as empresas pudessem redu-
zir parte dos seus custos e evitar uma espiral
de despedimentos, por outro avançou-se com
asmoratórias dos financiamentos, o que per-
mitiu a muitas delas não estar com a corda
na garganta e permitiu, atempadamente, que
empresas e investidores pudessem estarmais
tranquilos. Somar pânico ao pânico nunca
foi boa solução. Mais: houve outra medida
com sérias e graves implicações na nossa ac-
tividade como a possibilidade de os inquili-
nos poderem não pagar as suas rendas e sem
que houvesse qualquer apoio imediato aos
senhorios. Isto é uma questão puramente
ideológica. O Governo entendeu que os se-
nhorios é que têm de aguentar as dificulda-
des dos inquilinos e isso é profundamente
errado. Para o investidor estrangeiro, é um
factor crucial para que decida não investir
neste País. Quem investe procura recolher os
seus dividendos com base em cálculos de
risco, em expectativas, etc... Decidir-se admi-
nistrativamente que simplesmente não se
paga, é frustrar essa expectativa. O impacto é
gravíssimo. Estou expectante para perceber o
que vai acontecer a seguir. Da nossa parte, fe-
lizmente que não tivemos problemas com os
projectos em que estamos envolvidos, estão
todos em curso, mesmo que os processos, so-
bretudo ao nível do licenciamento, estejam
bastante demorados. E isso também não é
bom, essa imprevisibilidade de planeamento.
Numa fábrica, sabes que tens de produzir X
peças de um determinado produto. Organi-
zas, planeias, calculas e num turno de Y
tempo comN pessoas, tens um resultado de-
terminado. Não tendo qualquer previsão ou
perspectiva sobre as variáveis, é complicado.
Não sabemos que trabalho temos de futuro -
é uma procura constante - e há uma fase de
produção que está emperrada, que é o licen-
ciamento que não nos permite saber quando
podemos começar ou avançar com determi-
nado projecto. Temos a mão de obra dispo-
nível, matéria prima disponível, mas não
sabemos quando podemos carregar no botão
para produzir, embora os custos lá estejam e
não as receitas. Obviamente que esta de-
mora...tempo é dinheiro. Os investidores,
sejam portugueses ou estrangeiros, podem
procurar outros locais para investir, locais
que sejam mais ágeis.

Edifício de escritórios e loja

MaxMara, em Lisboa

(arquitectura)

“O Governo entendeu que os
senhorios é que têm de

aguentar as diQculdades dos
inquilinos e isso é

profundamente errado”
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amelhor solução e a quemelhor servia os in-
teresses do cliente – mas para isso, era pre-
ciso que a actividade de engenharia que
tivemos durantemuitos anos fosse solicitada
e aceite pelos clientes normais dessas em-
presas de engenharia, que são os gabinetes
de arquitectura. Ora: tendo nós a parte de ar-
quitectura dentro de casa, muitos arquitec-
tos viam nisso uma ameaça e acabavam por
não ser tão disponíveis com a nossa área de
engenharia, temendo haver aqui algum con-
flito de interesses. Que não havia. Mas a per-
cepção que o mercado tem é a que o
mercado tem, por muito que tentemos con-
vencê-los do contrário. Nos últimos anos,
fomos deslastrando os nossos serviços de en-
genharia até ao ponto de não termos mais
esses serviços internamente. Nestemomento,
recorremos a parceiros com quem trabalha-
mos há muitos anos, alguns deles que aca-
baram por absorver a até então nossa equipa
de engenharia. Isso permite-nos conseguir
oferecer o serviço integrado, mas não temos
mais o custo fixo. Actualmente, o Focus
Group é focado em Arquitectura, Planea-
mento e Urbanismo e Arquitectura Paisa-
gista. São as três áreas em que actuamos e à
margemdestas áreas recorremos a parceiros,
nomeadamente na área das instalações téc-
nicas, engenharia civil ou estruturas. Temos
parceiros permanentes e actuamos como se
estivéssemos todos em casa. É um facto que
esta nova situação do teletrabalho não vai de-
saparecer. É uma "moda", uma nova forma
de trabalhar que vai ser adoptada nos próxi-
mos tempos. Amudança é difícil de fazer e às
vezes é necessário mudar à força. Aqui foi à
força, mas acabou por não funcionar tãomal
como isso. Num gabinete de arquitectura
não é bem assim: é preciso discutir ideias,

naturalmente que há sempre um reverso da
medalha, pois tínhamos uma equipa enorme.
Tínhamosmuita gente. Isso acaba por trazer
mais dificuldades, mais ainda quando ha
uma redução abrupta do trabalho. O que fi-
zemos foi preparar uma eventual nova crise,
qualquer que fosse. A ideia era sermos mais
flexíveis e mais adaptáveis. Ou seja: manti-
vemos a actividade fora de Portugal em al-
guns casos, procurámos não ter só um ou
dois clientes importantes e vários tipos de
projecto e procurámos balancear o peso do
cliente privado e público. Isto para termos
uma maior margem de manobra para qual-
quer eventualidade. Commenos pessoas, di-
versificação q.b a nível de clientes e tipo de
projectos, ficámosmaismaleáveis., Fizemos,
igualmente, uma opção estratégica: no iní-
cio, o Focus Group procurava oferecer um
serviço integrado de projecto, de todas as dis-
ciplinas, dentro de casa, - o que me parecia

tratação privados, quer no sector público.
Em todos os investimentos públicos que re-
querem concursos públicos, podemos come-
çar a assistir a uma degradação dos preços. E
convinha que isso fosse travado, pois é uma
espiral que não nos leva a lado nenhum. Ou
melhor, leva a uma degradação das empresas
de projecto, degradação do que são capazes
de pagar aos seus colaboradores...Eu sei
como se resolve, mas a lei que existe não per-
mite. Mas era fácil: haver uma pré-qualifica-
ção dos concorrentes, considerando a sua
experiência, pela equipa que tivessem, e des-
ses alguns seleccionados, o trabalho feito no
concurso de ideias fosse pago. E ganhava
quem tivesse a melhor ideia. O preço mais
baixo é um disparate. É uma regra que, em
teoria, protegeria o Estadomas que só o pre-
judica. Daí que, depois, há "N" casos de enti-
dades públicas que são forçadas a trabalhar
com empresas e entidades que não dão ga-
rantias nenhumas de qualidade, mas que
apresentaram o preço mais baixo.

Como é que o Focus Group se posicio-
nou para responder a estes desafios?
O mais importante na vida, sobretudo na

profissional, é aprendermos com os erros e
não esquecer as lições aprendidas no pas-
sado. Isso foi o que procurámos fazer nos úl-
timos 10 anos. Nós fomos afectados na crise
de 2010. Bastante afectados. E tínhamos an-
tecipado, um pouco, o que "aí vinha". Desde
o início do Focus Group que procurámos ga-
nhar dimensão para nos podermos interna-
cionalizar, para fazer face a uma crise interna
e ultrapassar essa crise com trabalho fora de
Portugal. Essa foi uma aposta que apesar das
dificuldades que tivemos, acabou por resul-
tar pois acabámos por ter trabalho quando
em Portugal não havia nada para fazer. Mas

Concurso SRU, Lisboa

(arquitectura, paisagismo)

Ecopista do Dão (paisagismo, urbanismo,

mobilidade suave)
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em preparação. Estamos a fazer os projectos
para que avancem. Tem sido uma experiên-
ciamuito interessa te, desde logo porque não
são projectos fáceis. Fizemos, recentemente,
um projecto, o EuroVelo, com 84km, que
atravessa estradas nacionais, vias que respei-
tam o Código da Estrada ao contrário das
viasmunicipais que podem colocar sinalética
e têm autonomia para sinalizar vertical e ho-
rizontalmente. São projectos mais comple-
xos do que, à partida, parece.

Que projectos têm em mãos, de mo-
mento?
Neste momento, em mãos, temos um

aparthotel no Algarve, com 20 mil metros
quadrados de construção, para o qual con-
cluímos o estudo prévio. É um cliente que as-
segura que quer avançar com o investimento
a tempo de ser inaugurado quando a pande-
mia acabar e quando o Turismo "normali-
zar". Depois, temos um hotel em Cinfães, já
aprovado, com aproximadamente 150
camas, que aguarda aprovação do Portugal
2020 para avançar. Temos também um edifí-
cio de escritórios, na Argélia, do mesmo
modo que temos um empreendimento habi-
tacional com 150 fogos nesse país. Terminá-
mos igualmente o projecto de execução de
um Parque de Estacionamento em Entre-
campos. Depois, temos em mãos o reajusta-
mento de uma ciclovia em Carregal do Sal,
estamos a acompanhar as obras das ciclovias
dentro de Viseu, onde fizemos o plano ciclá-
vel. Estamos também a acompanhar a Eco-
via do Mondego, que vau ligar alguns
concelhos à Ecopista do Dão, também da
nossa responsabilidade, do mesmo modo
que temos em mão a elaboração de um Par-
que Urbano em Sines. No fundo, temos tra-
balho em carteira, temos trabalho em curso
e temos perspectivas de trabalho. Eu estou
sempre à procura de trabalho novo, é esse o
meu foco. Nunca sei quando umpode abran-
dar ou travar e precisamos de ter “alternati-
vas”. Hoje esse trabalho está mais difícil. T

Paisagismo e a Inês Pinto a parte do Planea-
mento e Urbanismo. O Miguel, há uns anos,
desenvolveu um trabalho próximo com a
Refer porque havia linhas antigas de cami-
nho-de-ferro abandonadas que a empresa
queria disponibilizar aos municípios para
que estes as pudessemusar comomobilidade
suave. E muito começou aí. Ganhámos ex-
periência nessa relação e na apresentação
aos municípios, porque as linhas passavam
por vários concelhos, procurávamos incenti-
var osmunicípios a investir e recuperar essas
vias. Entretanto, e fruto das directrizes euro-
peias e dos próprios fundos que apoiam e fo-
mentam a mobilidade suave, permitiu aos
municípios lançar concursos e obras. Veja-se
o que aconteceu, por exemplo, em Lisboa,
onde era impossível andar de bicicleta. Hoje
isso é possível. Nós temos feito esse trabalho,
muito graças também à intervenção das Co-
munidades Intermunicipais. No fundo, há
projectos que atravessam váriosmunicípios e
é importante haver uma coordenação entre
eles. Neste momento, temos várias em cons-
trução, várias concluídas e algumas outras

riscar o papel... Por isso vamos mantendo
pessoas em casa, outras fora, outras em tele-
trabalho que vão com regularidade ao escri-
tório.

Com essa nova "realidade" o que é que
se perde naquela que era a lógica do
Focus Group enquanto grupo com todas
as valências?
Acho que se ganha mais do que se perde.

Hoje ganhamos mais do que perdemos. Em-
bora tivéssemos feito grandes projectos na
área da engenharia, nomeadamente o Está-
dio da Luz, Estádio do Algarve, Estádio em
Fortaleza, do Complexo olímpico do Rio de
Janeiro, esses foram grandes projectos que
não são repetíveis. Permitem alimentar uma
máquina de projectos de engenharia numde-
terminado momento, mas a verdade é que é
tambémmais difícil fazer projectos de enge-
nharia nomercado internacional. Hámuitos
regulamentos que, ou tens uma equipa local,
ou é difícil intervir. A Arquitectura é mais
universal, tal como o paisagismo. É mais
fácil. Há regulamentos na engenharia, parti-
cularidades na regulamentação…Por exem-
plo, num projecto de instalações eléctricas, é
preciso conhecer quase que os "homens da
EDP", da "EPAL lá dos sítios", e isso só se
consegue com equipas locais. Continuamos a
poder ter parceiros que asseguram os pro-
jectos de engenharia, conhecem o mercado,
no Qatar ou Argélia que estão habituados a
trabalhar localmente, mas estamos focados
no que conseguimos internacionalizar. Eu
sou arquitecto. Para omercado, tambémme
parece que é mais fácil verem-me como ar-
quitecto do que ter também o chapéu de en-
genheiro.

Nesta lógica de maior concentração na
arquitectura e paisagismo, o que é que
tem sido feito?
Além de coordenar a empresa, no seu con-

junto, eu coordeno a área de Arquitectura, o
Miguel Marques Pereira coordena a área do
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Parque Ribeirinho de Faro (arquitectura,

paisagismo, urbanismo, mobilidade suave)

National Health Laboratory, Doha

(paisagismo)

Requali3cação Ambiental, em

Sines (paisagismo, urbanismo)
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