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remata.
Um dos maiores trabalhos levados a cabo pela Masotécnica foi realizado além fronteiras. Na ilha
La Réunion, situada no Oceano Índico, esta empresa portuguesa foi encarregue de construir
parques de grandes dimensões.
“Estivemos lá bastante tempo e com muitos colaboradores”. Aliás, esta empresa de Braga tem possibilidade de contractar um grande número de funcionários para responder de forma eficiente e
eficaz às exigências dos clientes. “E o trabalho correu muito bem”, conta o responsável.
Acreditando que o futuro passará por estas energias solares, a Masotécnica hoje aposta, sobretudo, nesta área que, actualmente, é a que têm um maior peso dentro da empresa.
Apologista das energias alternativas, Manuel Oliveira relembra que, “quem optar por se tornar
quase autónomo, vai diminuir muito o valor da sua factura energética”. E o empresário salienta
ainda que, “com capital próprio, ao fim de dez anos vê-se o retorno” do investimento feito neste
tipo de energias renováveis.

Masotécnica: a vontade de
não desistir
Desde sempre apaixonado pela actividade
das instalações eléctricas, Manuel Oliveira
afirma que a palavra “desistir” não faz parte do
seu vocabulário. Lutando sempre pelos seus
objectivos, este empresário aposta na formação
nas diversas áreas em que a empresa actua.

"A

Masotécnica nasce
das inicias do meu
nome:
Manuel
António da Silva
Oliveira. E depois,
acrescenta-se palavra
‘técnica’”. Empresário de 53 anos, Manuel
Oliveira criou este negócio na área das instalações eléctricas, das energias renováveis
e das telecomunicações em 1989, mas revela,
em entrevista ao Empresas & Empresários,
que já lutava por algo seu há mais tempo.
“Comecei esta luta há 28 anos. Já tive uma
outra empresa na actividade das instalações
eléctricas”, conta.
Esta luta constante tem uma forte razão de ser:
“A minha paixão sempre foi a electricidade”.
Por isso, Manuel Oliveira tem uma formação
técnica, com um curso geral de electricidade.
E o gosto pela área levou o responsável a terminar o curso complementar de electrotecnia
mesmo quando já tinha um emprego onde
trabalhava de dia, frequentando as aulas de
noite.
Depois de se formar, o empresário começou
a exercer a sua actividade no sector da construção civil, fazendo instalações. No entanto,
este trabalho tornou-se rotineiro e não satisfazia o espírito ambicioso de Manuel Oliveira.
Mais tarde, surgiu a oportunidade de realizar
serviços para a indústria. “Esta punha-me o
sangue a ferver, pois era um trabalho com
máquinas que tinham muitos fios”, revela.
Como a maior parte dos projectos ainda não
tinha um plano definido, Manuel Oliveira
tinha de o executar de raiz, fazendo um levantamento e estudando os fios e a sua função.
“A partir daí, comecei a aperceber-me de que
existia um leque maior neste sector”. Assim,
nos anos seguintes adquiriu mais experiência
nesta actividade. “Estive três anos na indústria
ligado a uma empresa metalomecânica, que,
na altura, era das maiores empresas do sector
eléctrico em Braga”, afirma.
Tudo isto aconteceu ainda antes da criação da
Masotécnica. Em 1982, o actual administrador
desta empresa da área das instalações eléctricas, das energias renováveis e das telecomunicações, localizada em Braga, partiu para

“Para mim, um cliente é um amigo”

// Manuel António da Silva / Sócio-gerente da Masotécnica

a Bélgica, onde esteve dezanove meses. “Aí,
aprendi muito em pouco tempo sobre a manutenção industrial no sector eléctrico”, conta
o responsável, acrescentando que, além de ser
um país acolhedor, na Bélgica encontrou um
cuidado rigoroso no trabalho realizado, o que
permitiu um crescimento profissional significativo. “Fiz lá uma formação de electrónica
industrial e de aperfeiçoamento de bobinagens”. “Foi uma mais-valia para mim e a minha maior base”, confessa Manuel Oliveira.
Trazendo esse conhecimento para Portugal
e mantendo a atitude de lutador que lhe é
característica, em finais de 1983, o responsável
abriu uma empresa neste sector de actividade.
“Na altura, os tempos não eram fáceis. Não
existiam muitos empregos e as pessoas tinham de arriscar e fazer alguma coisa por elas
próprias”, recorda.

Actualmente, a Masotécnica executa todo
o tipo de serviços referentes à electricidade:
desde bobinagens e reparações de electrodomésticos, actuando, ainda, na indústria metalomecânica, e, até, nas indústrias da madeira,
do papel e, também, da cortiça.
Por isso, todos os desafios propostos a esta
empresa de Braga, são aceites. “Não há obstáculos que nos parem por não sabermos o
que ou como fazer; não, nós sabemos”, assegura Manuel Oliveira.
Essa sabedoria vem, não só da experiência de
longos anos de trabalho na actividade, mas
também de uma formação constante que garante a preparação desta empresa para os trabalhos requeridos. “Eu tenho a preocupação
de estar sempre actualizado e vou fazendo
novas formações”, afiança o responsável.
“Não paro!”

conhecimentos das componentes electrónicas e eléctricas. Depois, o aparelho é programado através do computador. “E nós colocámos a máquina a realizar um ciclo de forma
automática, de uma ponta à outra”. Manuel
Oliveira refere que “é quase como construir
um robô”.
Embora seja o que dê mais prazer a este responsável, hoje, este tipo de serviço é pontual,
devido, sobretudo, às dificuldades económicas sentidas por muitas empresas e há preferência dada a outras máquinas que também
poderão ser adequadas aos trabalhos que se
pretendem realizar.
Mesmo assim, o serviço desenvolvido pela
Masotécnica pretende satisfazer, de forma
ainda mais completa, as necessidades dos clientes. O empresário explica que “os clientes
apresentam, por exemplo, uma máquina antiga que querem ver modernizada” e a Masotécnica executa esse pedido sem quaisquer
dificuldades.

Aposta nas energias alternativas:
uma nova oportunidade

Já em 1989, decide, então, criar a Masotécnica.
Apesar de nos primeiros anos não terem sido
fáceis, pois Manuel Oliveira começou “do
nada, mesmo”, a Masotécnica foi-se construindo e crescendo com o passar do tempo.
Preparados para todos os desafios nas instalações eléctricas

Com um conhecimento transversal, mas,
ao mesmo tempo, específico, a Masotécnica
também desenvolve trabalhos na área da automação. “Este foi sempre o meu bichinho”,
confessa Manuel Oliveira.
O autómato é construído por completo,
começando do zero, por isso, é necessário ter

Mesmo registando-se uma baixa na procura
deste equipamento, tal não significa que
Manuel Oliveira ou a Masotécnica tenham
ficado para trás. “Estamos sempre abertos e
a considerar novas e melhores alternativas.
Eu nunca fui uma pessoa de desistir”, realça
o empresário.
Assim, desde 2009 que a empresa tem uma
nova aposta: a instalação de painéis solares. E
de acordo com o responsável, hoje, as energias solares são uma área onde a Masotécnia
está a actuar com muita frequência, sendo
bastante requisitada. “Foi uma aposta acertada”, não duvida Manuel Oliveira.
Mais uma vez, também para o sucesso no sector das energias renováveis contribuiu a formação recebida pela Masotécnica nesta área.
O administrador explica que, actualmente,
a empresa executa “instalações fotovoltaicas
de microgeração, de minigeração e maiores
ainda”. “Nós fazemos instalações desde 16 painéis até 250, 500 ou até mil se for necessário”,

Além das instalações eléctricas e das energias renováveis, a Masotécnica também realiza serviços
na área das telecomunicações e tecnologias, executando, sobretudo, pequenas instalações em
habitações.
“Estas três áreas complementam-se”, salienta Manuel Oliveira, referindo que a empresa tem sempre uma base onde se apoiar.
Para as diferentes áreas em que actuam, o administrador garante que recebem, anualmente, formação. “Ultimamente, fizemos formação na área da fibra óptica”, afirma, esclarecendo que, apesar
de, num plano geral, ainda não existir uma grande procura por essa solução, “se recorrerem à
Masotécnica para algum serviço, nós estamos preparados”.
Manuel Oliveira conhece bem o segredo para vingar nestes sectores: “Sobretudo, é preciso ter um
know-how muito grande, porque sem isso, não se vai a lado nenhum. Devemos ser capazes de
olhar para o futuro e perceber como é que os equipamentos devem ser implementados”, revela.
Todos os projectos construídos pela Masotécnica são inspeccionados por entidades competentes,
para lhes ser atribuído um certificado de garantia. “Nós somos certificados por todo o serviço
que realizamos, mesmo que esteja outra empresa por trás a fornecer os painéis”. E, também, aqui
a aposta na formação revela-se um trunfo: Manuel Oliveira assegura que nunca foi detectado
qualquer problema grave nas instalações feitas pela empresa.
Graças a esta preparação, a Masotécnica trabalha, por exemplo, com a EDP, realizando alguns
serviços anuais. “A EDP é uma empresa que exige muito, desde todo o tipo de formação, até específica da própria empresa, passando pelo equipamento, vestuário...”, detalha o administrador. E
a Masotécnica consegue cumprir essas exigências.
Mas além da garantia de um bom serviço prestado, Manuel Oliveira estabelece uma relação de
amizade com o cliente. “Para mim, um cliente é um amigo. Se não houver esse tipo de relação, as
coisas podem não funcionar muito bem”, realça. E como numa verdadeira relação de amizade, o
administrador da Masotécnica está sempre disponível para aceitar o pedido do cliente. “Eu nunca
digo ‘não’ a um cliente. Se ele precisar de mim em qualquer momento, eu vou lá!”
Assim compreende-se que outra das preocupações deste empresário é a disponibilidade e o compromisso assumido com o cliente. “Já o meu avô dizia: ‘nunca deixes para amanhã aquilo que
podes fazer hoje’”, recorda Manuel Oliveira. Por isso, o horário de trabalho da Masotécnica podese estender além do que está estabelecido. “Eu posso estar aqui até às 23h00, 24h00 ou 1h00, mas
nunca adio um compromisso para mais tarde!”
E esta empresa bracarense vai até onde for preciso para chegar ao cliente. A Masotécnica realiza
serviços na área das instalações eléctricas, da energia solar e, também, das telecomunicações, não
só em Braga, mas ainda em Vila Real, no Porto, em Chaves e em Montalegre, entre outras cidades
portuguesas. “Vamos até onde for necessário!”

tunidade. “Temos de estar permanentemente
actualizados”, salienta o responsável.
Assim, o futuro poderá reservar boas surpresas à Masotécnica. Para já, as estratégias estão
traçadas. Manuel Oliveira acredita que, tal
como no passado, esta empresa da área das
instalações eléctricas, das energias renováveis
e das telecomunicações vai continuar a trabalhar e a aceitar novos desafios. “As empresas
podem contar com a experiência e conhecimentos da Masotécnica. Todos podem contar
connosco!”
Com uma mensagem de esperança, este empresário que nunca teve medo de lutar pelo
que ambicionava, aconselha os clientes a também arriscarem em novas oportunidades.
Apesar do contexto económico-social difícil
vivido actualmente, Manuel Oliveira está optimista e acredita que a situação em Portugal
vai mudar. Mas qualquer que seja o futuro
do país, há uma garantia: este responsável vai
continuar a ser o empreendedor que sempre
foi, sem nunca parar. “ Desistir não está no
meu vocabulário!”

Estar aberta novas oportunidades
Esta ligação com o cliente, aliada à qualidade e há personalidade empreendedora de Manuel Oliveira mantiveram a Masotécnica ao longo destes 23 anos. “Estamos estáveis em termos económicos e de trabalho”, assegura o responsável.
Manuel Oliveira revela que deseja um crescimento maior para a empresa; contudo, a ambição do
empresário não o torna descuidado, existindo a procura de “uma base sólida que permita alcançar
mais”.
Mesmo assim, o administrador continua, também, sem medo de arriscar, falando, por exemplo,
da internacionalização. “Se chegar o momento de ir para outros países, vamos!” Mas para já, Manuel Oliveira salienta que o mercado nacional é suficiente.
Quanto às áreas em que actua, o empresário também refere que não sentem necessidade em alargar os serviços da empresa a outras actividades. Mesmo assim, e com um espírito aberto que o
caracteriza, Manuel Oliveira afirma: “eu não digo ‘não’ à aposta em novas áreas no futuro. Estou
sempre aberto a tudo!”
Até porque as tecnologias estão em constante evolução e poderá sempre surgir uma boa opor-
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