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Company Presentation

Missão
Inovação, Rigor e Garantia.

Experiência no presente ousadia no futuro…

Desenvolvimento de medidas
sustentáveis e de construção com
elevados padrões de qualidade
aos mais baixos custos.

Qualidade e Segurança
É o nosso compromisso!
Controlamos, verificamos
e prevenimos através de
acompanhamento de equipas
multidisciplinares que
desenvolvem, implementam os
planos de qualidade e SHT.

Projectos de Engenharia
Fazemos projectos...
Projectos de edificação,
reabilitação e Concepção
Construção.
Desenvolvemos os seus sonhos
através de projectos futuristas e
inovadores, baseado em novos
conceitos.
Fazemos o seu projecto e
construímo-lo à sua medida.

Principais clientes
Associação Jardins Escola João de Deus
IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
Câmara Municipal de Almada
Câmara Municipal do Seixal
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Câmara Municipal de Sesimbra
Câmara Municipal de Tomar
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra

APS - Administração do Porto de Sines
Ministério da Defesa Nacional
Ministério da Justiça
Edivisa, S.A. (Grupo Visabeira)
Baía do Tejo, S.A.
Segurança Social
Vivacasa, (Grupo Visabeira)
Empremedia (Corretores Seguros)

ÁREAS DE ACTIVIDADE

Construção e Obras Públicas

Edificação em betão e alvenaria | Obras de urbanização e infra-estrutura | Consultadoria e projectos
de engenharia civil| Reabilitação e Remodelação de edifícios correntes | Marcenaria e Carpintaria
(interiores e exteriores) | Estruturas metálicas

Área Industrial

Projecto e execução de armazéns industriais, desde a fundação até à cobertura | Execução de bases
para equipamentos | Análise, laudos e execução de reforço em fundações | Pisos industriais de
betão armado de alto desempenho com planicidade controlada | Planeamento e controle de obras
industriais | Isolamentos térmicos e acústicos

Área Comercial

Projecto e execução de áreas comerciais | Dimensionamento e execução de instalações eléctricas
comerciais | Dimensionamento e execução de instalações sanitárias comerciais | Remodelação em
prédios comerciais | Dimensionamentos e execução de calçamentos em estacionamentos | Projecto
e execução de plano de prevenção de incêndio

Área Residencial

Projecto e execução de moradias | Remodelações e ampliações de moradias e outras edificações |
Instalações sanitárias e eléctricas | Projecto e execução de residências inteligentes | Remodelação
de fachadas | Recuperação de estruturas | Impermeabilização

FENG SHUI

No ciclo produtivo dos elementos, a Água produz a Madeira, a Madeira produz o Fogo, o Fogo produz
a Terra, a Terra produz o Metal e o Metal produz a Água.
Primeiro tem de saber qual a natureza da energia presente dentro de divisão e só depois usar o ciclo
adequado dos elementos para activar ou reduzir os seus efeitos.
Dispomos da colaboração de uma desginer de Interiores para activas as boas energias no seu lar.
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