
A Soginfer foi fundada, em 2000, por Luís
Filipe Campos Ferreira, um profissional da
área da construção civil com décadas de
experiência e grandes conhecimentos no
sector. Apesar de ser um homem simples,
de origens humildes e que cedo teve que
emigrar para ganhar o seu sustento, nunca
deixou de ser um sonhador e via na sua
profissão uma forma de dar vida a sonhos.
Por isso, a sua visão foi constituir uma
empresa virada para o futuro e para a
inovação, sem esquecer os seus valores e a
oportunidade que deve ser dada às novas
gerações de mostrarem o seu valor. 
Desde a sua fundação, a Soginfer continua
ser uma empresa familiar e intergeracional,
que procurou conjugar o tradicional com a
inovação, aplicando os conhecimentos e
ensinamentos transmitidos pelo seu
fundador.

Sediada neste concelho há 20 anos, aqui
exerce a sua atividade de compra e venda de
imóveis, promoção e construção de edifícios
e todos os serviços técnicos associados,
nomeadamente arquitetura, engenharia e
apoio bancário, simplificando ao máximo
todos os procedimentos aos seus clientes.

O arrojo sempre foi uma das suas mais
fortes caraterísticas, prova disso mesmo são
os projetos idealizados e concretizados na
construção de 8 moradias, sitas em
Lanhoso, conhecidas por "Casas de
Madeira", que aliaram a segurança, à beleza
e nobreza de acabamentos, criando uma
conjugação perfeita entre o seu design e a
paisagem onde estão inseridas.

Atualmente, a maioria dos projetos que a
Soginfer tem concluídos ou em fase de
construção, muitos deles para emigrantes,
localizam-se num loteamento de qualidade
superior, soalheiro, com acessos exclusivos,
recatado e ao mesmo tempo próximo do
centro da nossa vila. 
Esta urbanização é, sem dúvida, um refúgio
esplendoroso, com vistas magnificas para o
vale da Póvoa de Lanhoso e para a colina do
seu histórico castelo. 
É indiscutível que visitar a Urbanização "Bela
Vista" é render-se a vistas deslumbrantes e a
um sossego ímpar.
Sem dúvida, fatores preponderantes para
todos os que procuram um local recatado para
viver, mas próximo de todos os serviços
imprescindíveis à vivência familiar. 

Na Soginfer planeamos cada espaço de forma
inteligente e com design arrojado e integrado,
sendo o foco obter um produto final que seja
sinónimo de beleza, conforto e
funcionalidade, contribuindo, assim, para o
bem estar diário dos nossos clientes.

SOGINFER
comemora 20 anos

 

Estas 8 "casas de madeira" continuam  a ser
um marco icônico, na paisagem da freguesia.
Ao longo dos anos, a Soginfer tem tido um
crescimento sustentado, apoiado no lema que
nos orienta - “Rigor e Profissionalismo”. Este
lema é transversal a toda a atividade da
empresa e a todos os que dela fazem parte. 
Na Soginfer acredita-se que a prestação de um
serviço de qualidade, aliado ao
acompanhamento personalizado, são a sua
mais valia na obtenção e fidelização de
clientes, tornando tudo mais fácil. 
Este apoio é dado aos seus clientes, na
conceção dos projetos dos seus sonhos, na
obtenção de crédito, contratualização e
atendimento pós-venda.
Na Soginfer, os clientes são nossos parceiros
na execução dos seus projetos, trabalhando
em torno dos mesmos, mas também, em torno
de uma amizade que se vai construíndo.
Tal como em outras empresas do setor, a
Soginfer também sofreu com a crise
económica de 2008, e aproveitou para se
reinventar e procurar novos mercados. É aqui
que, mais uma vez, o seu fundador é
inspiração. Tal como Ele teve de emigrar para
proporcionar uma vida melhor à sua família,
para depois construir a sua casa em Portugal,
muitos portugueses deixaram o nosso país
com esse mesmo sonho. Cientes das
dificuldades pelo que passam, é neles, nos
nossos emigrantes, que a Soginfer centra
grande parte do seu foco, procurando ser o
apoio que procuram na concretização do seu
maior objetivo – Ter a Casa dos Seus
Sonhos!
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CONTACTOS

253 635 516

919 191 231

E-MAIL

geral@soginfer.com

WEBSITE

www.soginfer.com

 

SEDE

Rua Dr. Albino José da Silva, n.º 13

Póvoa de Lanhoso

ESCRITÓRIO DE OBRA

Rua do Polidesportivo

Lanhoso - Póvoa de Lanhoso

 

 

COM TODA A DEDICAÇÃO E QUAL IDADE

DE CONFIANÇA
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Para além do planeamento e realização
destes projetos de construção em regime de
chave-na-mão, a estratégia da Soginfer
passou e continuará a passar, também, pela
diversificação do seu âmbito de atuação.
Desde 2015 que a empresa vem
desenvolvendo atividades de
empreendedorismo, dinamização da cultura
e arte, fomento e apoio empresarial em
espaço próprio. Para tal, criou, no concelho
de Barcelos, o VilaWork – Barcelos
Business Center, sendo hoje um centro de
negócios de referência e uma incubadora de
startup's acreditada pelo IAPMEI. 

Porque cada família é única, na conceção de
cada projeto não podemos ignorar as suas
vivências, gostos e realidades. 
Por isso, concebemos projetos de
arquitetura, engenharia e design de
interiores, que resultam das necessidades e
gostos do cliente, das potencialidades do
lugar e da dotação orçamental.

anos
 

 

 

 

 

Fátima Alves

Visão para
o Futuro

A evolução da Soginfer prende-se,
essencialmente, com a sua capacidade de

produzir uma mudança de paradigma.
 

Se anteriormente, à semelhança de todas
as outras imobiliárias, construía

empreendimentos, criava infraestruturas
sem qualquer tipo de estudo de mercado

ou cliente alvo, na esperança que os
clientes fossem surgindo, atualmente
implementa uma nova estratégia, com
uma nova estrutura de negócio, que 

 procura conhecer o mercado e conhecer
as necessidades existentes para criar

soluções à medida, trabalhando, assim,
de forma mais segura e com maior

proximidade ao cliente.
 

Esta estratégia evidencia a constante
vontade de vencer e uma grande

capacidade de adaptação, apoiada no
trabalho, dedicação e empenho de todos

os seus colaboradores e parceiros,
caraterísticas que consideramos

essenciais para a sobrevivência e o
sucesso das organizações.

 
Assim, a Soginfer tem como objetivos

estratégicos o seu crescimento com base
na diversidade das suas atividades, algo

que continuará a proporcionar o
crescimento económico das regiões onde
está inserida, nomeadamente através da

criação de mais postos de trabalho e
aumento de parcerias com empresas

locais. 
 

Se é fácil, não é!
Cometem-se erros... Sim!

Mas se nos desafia e encoraja a melhorar
a cada dia, então, é esse o caminho!

 
 

Citando o Fundador, Luis Filipe, 

"O que fizeres, faz em
grande!"

Apesar de todas as mudanças pelas quais
passou, a maior mudança da Soginfer
ocorreu, sem dúvida, em 2018. Foi neste ano
que o seu fundador Luís Ferreira foi afetado
por um grave problema de saúde que o
deixou totalmente impossibilitado de
continuar o seu trabalho. Por este motivo,  a
sua filha, Fátima Alves, assumiu a liderança
e gestão da empresa, visando dar
continuidade ao legado do seu pai.

Procurando honrar os sonhos do Pai e a
pensar na estratégia traçada para o futuro, a
Soginfer tem, para breve, um novo projeto
de grande envergadura, também este a
localizar no nosso concelho, com vista à
introdução de novos produtos no mercado,
sustentáveis e amigos da nossa floresta,
baseados na experiência dos membros que
integram esta empresa familiar,
particularmente no que diz respeito ao setor
agroflorestal, através da produção de
cogumelos shiitake biológicos (BIOTAKE).
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