
► Nelson Benvindo e José Costa, arquite-
tos de formação, conheceram-se num 
dos gabinetes por onde passaram profis-
sionalmente. Antes de entrar no projeto 
do atelier Traço Criativo, ambos desenvol-
veram diversas atividades que lhe vale-
ram o know-how essencial para a prática 
da sua atividade. O primeiro foi taxista e, 
em paralelo, investia na conclusão da 
sua formação. O segundo passou por di-
versos gabinetes da área. Numa dessas 
experiências conheceram-se e surgiu a 
ideia de iniciar um projeto em comum.

UM CRESCIMENTO RÁPIDO 
E SIGNIFICATIVO
“Isto começou numa brincadeira, ao de-
senvolver alguns trabalhos extra ao final 
do dia. Começamos a trabalhar em minha 
casa, num cantinho da sala, com duas 
mesas e dois computadores. Ao fim de al-
gum tempo a quantidade de trabalho era 
cada vez maior, arriscamos e fomos para 
uma loja. Tínhamos duas secretárias per-
didas em 40 metros quadrados”, recorda 
Nelson Benvindo. O projeto que começou, 
por brincadeira, em meados de 1999, 
acabou por se transformar na constituição 
de uma empresa de sucesso, em 2005, já 
com a colaboração de dois funcionários. 
Aí, mudaram-se para um T2, mas dez anos 

depois houve a necessidade de investir 
num novo espaço, já que o atual se torna-
va redutor enquanto ambiente de trabalho 
para 14 pessoas. 
No entanto, a construção civil e todas as 
áreas ligadas entre si sofreram uma que-
bra de trabalho que assustou os sócios. 
Não pela ausência de projetos, mas antes 
pela abundância que os levava a ter a ne-
cessidade de contratar cada vez mais co-

laboradores. Mudaram-se para as atuais 
instalações e o crescimento permaneceu 
contínuo. E, se num momento acredita-
ram que ali sobrava espaço para os cola-
boradores, “atualmente já não cabe aqui 
mais ninguém”, afirma Nelson Benvindo. 
Com estes dados de crescimento, a Traço 
Criativo conta hoje com a colaboração de 
“engenheiros civis, peritos de térmica, ar-
quitetos, desenhadores, estagiários, ad-

ministrativos, contabilista e, recentemen-
te, tivemos necessidade de contratar mais 
uma pessoa para nos dar apoio na área 
administrativa”, enumera o sócio gerente. 

UM ATELIER POLIVALENTE 
A Traço Criativo assume-se como uma 
empresa em expansão, que desenvolve e 
coordena uma série de serviços, numa 
tentativa de facilitar o desenvolvimento 
do projeto dos seus clientes. “Nós, desde 
que o cliente entra aqui ou nos contacta, 
tentamos sempre oferecer um serviço 
chave na mão. Temos capacidade, neste 
momento, de encontrar um terreno para 
o cliente, em desenvolver um projeto de 
arquitetura, em desenvolver os projetos 
de especialidade, em entregar o projeto 
na câmara, em gerir o projeto e entregar 
uma licença para construção”, afirma 
Nelson Benvindo. 

O gabinete Traço Criativo, 
situado em Odivelas, apresenta 

um leque de soluções 
orientadas para as atividades 

de arquitetura, planeamento 
urbano e design de interiores. 
Fundado em 2005 por Nelson 

Benvindo e José Costa, 
arquitetos de formação, tem 

registado um crescimento 
significativo no setor. 

Detentores de uma estrutura 
sólida e uma equipa dinâmica, 

procuram, acima de tudo, a 
satisfação do cliente. 

“O NOSSO OBJETIVO 
É A SATISFAÇÃO DO CLIENTE”

TRAÇO CRIATIVO

88

Nelson Benvindo e José Costa

“ISTO COMEÇOU NUMA BRINCADEIRA, AO 
DESENVOLVER ALGUNS TRABALHOS EXTRA AO 
FINAL DO DIA. COMEÇAMOS A TRABALHAR EM 
MINHA CASA, NUM CANTINHO DA SALA, COM DUAS 
MESAS E DOIS COMPUTADORES. AO FIM DE ALGUM 
TEMPO A QUANTIDADE DE TRABALHO ERA CADA VEZ 
MAIOR, ARRISCAMOS E FOMOS PARA UMA LOJA”



Neste sentido, a equipa do gabinete  
Traço Criativo acompanha a obra, fiscali-
za-a e ajuda o cliente na procura de um 
empreiteiro da sua confiança que lhe ga-
ranta a qualidade do serviço desempe-
nhado. “Podemos entregar uma obra 
pronta ao nosso cliente, com tudo aquilo 
que é necessário, com toda a parte buro-
crática envolvida. Assim, o cliente só tem 
que lidar connosco, trata todos os assun-
tos connosco. Tentamos sempre facilitar-
-lhes a vida”, declara José Costa. Neste 
momento, os arquitetos têm já projetos 
desenvolvidos a nível nacional, apesar de 
manterem grande enfoque na zona de 
Lisboa, Odivelas, Loures e Vila Franca, re-
velando que recentemente receberam 
uma proposta para desenvolver um proje-
to em Angola. 

PROJETOS COM MARCA 
DE QUALIDADE 
Sediados em Odivelas, uma zona com 
uma herança de construções ilegais que 
foram surgindo em tempos, verificaram 
que era uma área, em termos urbanísti-
cos, pouco apelativa. No entanto, conse-
guiram a recuperação da mesma e “co-
meçaram a surgir conjuntos de moradias 
que dão um aspeto totalmente diferente 
ao concelho”, revela Nelson Benvindo. 
A contar uma presença significativa no 
mercado, os sócios deixam já a sua mar-
ca nos projetos. E, embora muitas das ve-
zes tenham o objetivo de desenvolver um 
trabalho diferente, os clientes chegam 
até ao seu atelier através de obras de re-
ferência. Neste sentido, quem procura o 
Traço Criativo traz já uma ideia formada 
do projeto que deseja e dos materiais 
que querem ver utilizados na obra. 
O atelier Traço Criativo aposta numa ma-
neira de trabalhar com simpatia, procu-
rando sempre um acordo com os seus 
clientes. “Nós pedimos sempre o progra-
ma ao cliente e há alguns que vêm com tu-
do muito bem estudado. Na primeira reu-
nião recebemos a informação toda. De-
pois da recolha de informação, avança-
mos. Primeiro fazemos o levantamento to-
pográfico do terreno. Vamos conhecer o 
terreno, ver a envolvente e de acordo com 
o seu programa vamos apresentar uma 
proposta”, explica Nelson Benvindo. O pri-
meiro passo dos sócios passa pelo desen-
volvimento de plantas e de uma maqueta 
tridimensional, que procuram projetar, ex-
plicar os materiais a serem utilizados, de 
acordo com o cumprimento da legislação 
em vigor e aproveitamento do espaço em 
favor do conforto do cliente. 

PROJETOS DE REFERÊNCIA 
NACIONAIS
Há aproximadamente 19 anos no merca-
do, o atelier Traço Criativo reúne uma 
vasta lista de obras e projetos de referên-
cia. Em entrevista ao Empresas+®, os só-
cios revelam que uma das obras que pa-
ra eles representou uma grande luta foi o 
CEIA - Centro  Equestre Internacional de 
Alfeizerão, concelho de Alcobaça. O proje-
to, desenvolvido por fases, começou em 
2010 e terminou em 2014, representan-
do um dos maiores centros equestres da 
Península Ibérica. Conta com três pica-
deiros, uma área de restauração e boxes 
para mais de 300 cavalos. Foi um grande 
empreendimento, ainda com a segunda 
fase por desenvolver que corresponde ao 
desenvolvimento de uma unidade hote-
leira. Salientaram ainda a elaboração de 
vários Planos Pormenor, a legalização de 
Loteamentos (AUGIS), principalmente no 
concelho de Odivelas e Loures, onde via-

bilizaram mais de 1500 lotes para cons-
trução, um condomínio de armazéns com 
aproximadamente 12 mil metros quadra-
dos, em Odivelas, um hotel de quatro es-
trelas em Lisboa e um edifício com oito 
apartamentos de luxo, vendidos ainda 
antes da construção, no Campo Peque-
no. “Temos, ainda, alguns projetos mais 
pequenos, mas que encaramos da mes-
ma forma. Para nós, todos os projetos 
são importantes”, acrescenta José Costa.

IMOBILIÁRIA – 
UM PROJETO INOVADOR
Muitos dos clientes que chegam ao ate-
lier compram, inúmeras vezes, o terreno 
errado para o projeto que ambicionam 
desenvolver, daí a empresa ter colocado 
tanta importância na questão imobiliária. 
“Tentamos chegar ao cliente antes de ele 
comprar o terreno que, para ele, é o erra-
do. Temos clientes que compram terre-
nos totalmente inclinados, quando que-

rem fazer uma moradia de piso térreo. Se 
o objetivo é este, precisamos de jogar por 
antecipação”, explica José Costa. A ver-
tente imobiliária veio, de certa forma, 
acompanhar o projeto desde o início. 
Neste momento, possuem um portefólio 
acumulado, com cerca de 100 imóveis 
para comercializar, na zona de Lisboa e, 
mais recentemente, no Algarve e Alente-
jo. O objetivo dos sócios é manterem-se 
orientados, sobretudo, para investidores. 

UM FUTURO IMPREVISÍVEL
“Nós privilegiamos, acima de tudo, a 
questão da humildade. O cliente tem as 
suas ideias e o nosso objetivo é que ele fi-
que sempre satisfeito”, afirma José Cos-
ta. A registar um crescimento significativo 
e constante, os sócios não conseguem 
prever nem pensar no futuro do seu ate-
lier. Após a mudança para as mais recen-
tes instalações, depararam-se com uma 
situação invulgar. “Estamos mais acessí-
veis. Este ano, pela primeira vez, tivemos 
clientes a entrar aqui, a pedir desculpa 
por não terem agendado uma reunião e a 
perguntar se estamos disponíveis para 
desenvolver um projeto. Fomos aborda-
dos várias vezes desta forma. Ficamos 
muito satisfeitos e desenvolvemos prati-
camente todos os projetos que nos bate-
ram à porta”, assume Nelson Benvindo. 
“A nossa questão, neste momento, é per-
ceber como é que vamos responder de 
forma mais rápida a estas solicitações. 
Não temos o objetivo de querer chegar 
ali. Todas as semanas fazemos a nossa 
reunião geral, temos cerca de 120 proje-
tos em curso. A nossa preocupação é sa-
tisfazer o cliente, ajudá-lo a tomar as me-
lhores opções e principalmente cumprir 
prazos”, termina. 
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