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Vivemos um ano de 2020 como seguramente 
nunca imaginaríamos que pudesse acontecer  
no nosso tempo. O desconhecimento, para  
a maior parte de nós, de como saber lidar com 
esta crise pandémica, a abundante informação, 
nem sempre alinhada, que nos chega pelos 
mais diversos canais e fundamentalmente as 
importantes e tantas vezes drásticas limitações 
à nossa vida familiar, social e económica,  
a tragédia de milhares de vidas ceifadas pela 
pandemia, tornaram este ano, seguramente, 
o período mais difícil que, em particular as 
gerações mais novas viveram.

Na Gabriel Couto, desde a primeira hora, foi 
para nós claro, que a saúde e a vida dos nossos 
colaboradores e de todos aqueles que nas obras 
estão connosco, está sempre em primeiro lugar.

Procuramos sempre estar em contacto com as 
autoridades de saúde e implementar todos os 
mecanismos possíveis de segurança sanitária. 
Desenvolvemos variadíssimas sessões de 
esclarecimento, remodelamos instalações para 
criar distanciamento social no trabalho, criamos 
instalações próprias nas obras para refeitórios, 
disponibilizando mais segurança e seguimos todas 
as outras orientações transmitidas pela DGS.

Felizmente até ao momento não tivemos 
nenhuma situação que tenha afetado 
gravemente os nossos trabalhadores, quer em 
Portugal, quer no exterior. Claro que ao nível da 
produtividade, já o mesmo não se poderá dizer, 
pois a necessidade de suspender parte das 
obras, sempre que um elemento ficou infetado, 
levou à necessidade de proceder a quarentena 
e pela natureza do processo construtivo, existiu 
logo uma perturbação em cadeia.
Na América Central, aí sim, a perturbação foi 
maior dado o período alargado de confinamento 
da economia decretada.

Também em Moçambique, no projeto do gás 
em Afungi, foi tomada a decisão de a entrada 
de qualquer pessoa nos estaleiros de apoio às 

EDITORIAL

obras, por parte de todas as empresas, tivesse 
de ser precedida por uma quarentena de 12 dias, 
efetuada em Maputo ou em Pemba, ou seja, 
cerca de 2500 km ou 600 km respetivamente 
do local da obra, sendo depois as pessoas 
embarcadas num avião que aterrava no 
aeródromo de Afungi, infraestrutura já  
concluída pela Gabriel Couto.

Apesar de todos os contratempos que 
provocaram inevitavelmente graves prejuízos 
financeiros, a empresa manteve-se sempre 
empenhada em cumprir os seus compromissos 
contratuais.

Tal não seria possível sem o fortíssimo espírito 
de entrega, competência e sacrifício de todos os 
nossos colaboradores em Portugal e no exterior, 
a quem muito agradecemos.

Por isso, o ano de 2020 será guardado na nossa 
memória, como um ano de muitos sacrifícios 
e enormes perigos, mas também de muitas 
vitórias sobre o medo, o individualismo e a 
divisão.

No fim, seguramente estaremos mais fortes, 
porque mais unidos na defesa de um interesse 
comum – o sucesso da empresa, que será  
o sucesso de todos!



OBRA

| A GABRIEL COUTO ESTÁ A AMPLIAR O 
CAMINHO DE CIRCULAÇÃO F (OU TAXIWAY FOX), 
NO AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO

Esta empreitada, consignada pela ANA 
– Aeroportos de Portugal S.A. no final de 
Setembro de 2018, tem conclusão prevista para 
Maio de 2021. Tem como objetivo principal a 
dotação do Aeroporto de melhores condições 
de circulação das aeronaves, para permitir uma 
agilização das entradas e saídas da Pista, e 
por conseguinte, incrementar a capacidade do 
aeroporto de 20 para 32 movimentos de pista 
por hora (aterragens ou descolagens).

A empreitada inclui trabalhos de terraplenagem 
de mais de meio milhão de metros cúbicos, em 
condições geotécnicas adversas, drenagem, 
pavimentação betuminosa em estrutura de 
pavimento adequada a cargas aeronáuticas, 
assim como trabalhos em estruturas de betão 
armado dos quais se destaca o prolongamento 
do túnel existente por debaixo da pista do 
aeroporto. Inclui-se também uma componente 
importante ao nível da sinalização luminosa, 
comando e controlo, fulcral para a manutenção 
da operacionalidade do aeroporto. Dentro do 
âmbito desta empreitada inclui-se também a 
reabilitação de uma parte do pavimento da pista, 
atividade que foi já executada inteiramente em 
período noturno.

Os trabalhos desenvolvem-se principalmente no 
Lado Ar, tendo sido necessário credenciar todos 
os colaboradores, equipamentos e viaturas para 
aceder à zona dos trabalhos dentro da vedação 
do aeroporto. As atividades decorreram sempre 
de acordo com as condicionantes aeroportuárias 
e regulamentação ICAO/EASA, restritivas a 
vários níveis, de forma a manter o aeroporto 
em funcionamento durante a duração da 
empreitada, em totais condições  
de operacionalidade e segurança.

Dada a complexidade e responsabilidade envolvidas 
neste empreendimento, a Gabriel Couto executou as 
principais especialidades de trabalhos com equipas e 
equipamentos próprios, dotando a obra de equipamento de 
terraplenagem de peso operativo até 80 ton e equipamento 
de pavimentação betuminosa de última geração, incluindo 
no fabrico das misturas betuminosas, para cumprir as 
elevadas exigências da obra, assim como envolvendo o 
Laboratório Central da Gabriel Couto para dar resposta  
ao exigente controlo de qualidade.

A obra encontra-se em fase final, estando a ser 
desenvolvidos os trabalhos finais de pavimentação, 
sinalização diurna, sinalização luminosa, instalação 
de barreiras deflectoras de sopro, assim como outros 
trabalhos finais.



| A GABRIEL COUTO FOI A EMPRESA 
SELECIONADA PELO GRUPO TAGA-
URBANIC PARA A CONSTRUÇÃO 
DE DOIS NOVOS PROJETOS 
IMOBILIÁRIOS NO PORTO, “JOÃO 
DAS REGRAS” E “PARAÍSO 49”

O primeiro empreendimento imobiliário, localizado na 
Rua João das Regras, será composto por dois volumes, 
sendo um dos volumes em altura e o outro alongado, 
os quais darão lugar a 44 unidades habitacionais de 
tipologia T0 e duas de tipologia T1, numa organização de 
espaços residenciais de pequenas dimensões, apoiados 
e complementados por uma grande sala de estar de 
condomínio, espaço de lavandaria, um amplo espaço no 
exterior comum e um espaço técnico de arrecadação.

Estruturalmente, a fachada e a parede do lado poente do 
edifício existente na Rua João das Regras serão mantidas, 
sendo necessário particular atenção relativamente à sua 
preservação e consolidação, enquanto a nova estrutura 
não estiver funcional. Este empreendimento imobiliário 
irá manter a traça característica desta zona residencial, 
conjugando os dois volumes, reutilizando e recuperando  
os materiais existentes.

Quanto ao segundo empreendimento imobiliário, trata-se de um edifício de habitação 
multifamiliar na Rua do Paraíso, que será constituído por oito pisos, três subterrâneos,  
um rés-do-chão, três pisos superiores e ainda um recuado, que albergará um total de  
18 apartamentos (um T0+1, nove T1, três T1+1, três T2 e dois T3).

Este empreendimento imobiliário encontra-se inserido numa zona residencial de  
excelência da cidade do Porto e será o resultado de um projeto de arquitetura arrojado  
e contemporâneo. Ao nível dos diversos acabamentos, foram selecionados materiais nobres 
de alta qualidade que asseguram grande durabilidade e constância. Mantendo também  
a traça característica desta zona residencial, será preservada a fachada existente do edifício 
original, sendo a mesma integrada na nova arquitetura.

O edifício de habitação multifamiliar enquadra-se no tipo de empreendimento para 
residência permanente, e não para o mercado de aluguer de curta duração. Assim,  
e para que o conforto e qualidade de vida esteja assegurada, os moradores terão todas 
as condições indispensáveis ao seu bem-estar, sendo garantido, por exemplo, lugares 
de estacionamento privados para todas as frações criadas e oferecendo todo o conforto 
e comodidade, bem como uma exposição solar que a construção oferece. Pelas suas 
características arquitetónicas e excelente localização, este empreendimento habitacional  
é um duplo convite, quer ao mercado nacional, como internacional.



O empreendimento comercial, na Quinta do Benfeito  
em S. Martinho (Barcelos) será construído numa parcela 
de terreno destacada do prédio original, com uma área  
de cerca de 20.000 m2. Está contemplada a edificação  
de dois edifícios, um destinado a restauração e bebidas  
e outro destinado a comércio e serviços, subdividido  
e compartimentado para a materialização de três 
principais superfícies comerciais. 

Em termos arquitetónicos esta superfície comercial  
é constituída por fachadas ventiladas, com a adoção de 
uma forra em painel Viroc preto de acabamento natural 
sobreposto aos panos de alvenaria. Os vãos a instalar no 
alçado principal (Sul) têm a sua maior expressão com a 
adoção de caixilharias em alumínio anodizado onde são 
incorporadas as portas automáticas nos acessos pedonais. 
O edifício de comércio e serviços é constituído por uma 
estrutura porticada em betão pré-fabricado.

No exterior está contemplada uma área de circulação 
com parques de estacionamento em pavimento flexível, 
composto por 4.200 m3 de camadas granulares em AGE´s 
e cerca de 3.200 toneladas de misturas betuminosas. Um 
vasto conjunto de infraestruturas foram projetadas para 
este complexo comercial, desde as redes hidráulicas 
principais e mais profundas - águas pluviais e residuais 
domésticas, como as mais ligeiras e superficiais do 

| GABRIEL COUTO CONSTRÓI 
RETAIL PARK BARCELOS PARA  
A PV ROYAL

abastecimento de água e rede de incêndio, as redes elétricas de baixa 
tensão e iluminação pública, telecomunicações e o abastecimento de 
gás natural.

Estão previstas ainda as operações de integração paisagística – 
plantações de árvores, arbustos e sementeiras, precedidos da 
colocação de terras vegetais e um sistema de rega, bem como a 
colocação da sinalização vertical, das marcações rodoviárias e de 
alguns equipamentos urbanos.

Na envolvente a este complexo comercial e de serviços será 
realizada uma operação de loteamento e urbanização, consistindo 
na modelação do terreno natural existente através da movimentação 
de terras – escavações e aterros para atingir as cotas projetadas, 



O projeto, que está a dar uma nova vida ao mítico Teatro 
Variedades, tem a assinatura do arquiteto Manuel Aires 
Mateus. O edifício, desativado desde a década de 90 e em 
avançado estado de degradação, precisava de uma urgente 
intervenção.

A obra, adjudicada pela Sociedade de Reabilitação Urbana, 
EM, S.A, tem como finalidade a requalificação do espaço, 
que será assente num conceito de intervenção global de 
forma a reabilitar os espaços principais e completá-los 
com uma nova envolvente funcional, compreendendo o 
exterior, acessos e áreas técnicas de apoio.

| A GABRIEL COUTO ESTÁ 
A REABILITAR O TEATRO 
VARIEDADES, NO PARQUE MAYER 
EM LISBOA

numa área de implantação de cerca de 25.700 
m2, um conjunto de quatro arruamentos com 
perfil de uma via em cada sentido com lugares 
de estacionamento no seu desenvolvimento 
transversal e/ou longitudinal, associado aos lotes 
para a futura edificação de habitação coletiva e 
serviços, num total de doze parcelas.

Os trabalhos desenvolvem-se ao ritmo expetável, 
destacando-se a necessidade de existir uma 
cuidada compatibilização e coordenação de  
todas as especialidades a concretizar neste 
importante projeto para o concelho, envolvendo, 
assim, todos os atores e entidades com 
responsabilidade naquele, de modo a garantir  
o sucesso da sua realização com a salvaguarda dos 
objetivos delineados e primordialmente  
a total satisfação do promotor.



NOTÍCIAS

O cliente foi a KKR IMO. A obra teve como 
finalidade a reabilitação de um edifício 
pertencente à IP Património, que antes servia 
de instalações à FERGRÁFICA. A IP Património, 
empresa do Grupo IP - Infraestruturas 
de Portugal é responsável pela gestão do 
património imobiliário.

O edifício possui 114 studios para aluguer de 
longa duração, principalmente direcionado para 
estudantes e jovens. Dada a proximidade deste 
empreendimento ao complexo Hub Criativo  
do Beato, este empreendimento posiciona-se 
para colmatar a falta de studios na zona  
e desenvolver o conceito de co-living, integrando 
também um co-working para os residentes.

Além dos apartamentos, existem nas zonas 
comuns: um terraço, lounge, copas, ginásio  
e no exterior uma piscina.

| A GABRIEL COUTO CONCLUIU EM AGOSTO DE 2020 A EMPREITADA 
SMART STUDIOS SANTA APOLÓNIA, EM LISBOA



| A GABRIEL COUTO CONCLUIU, EM SETEMBRO DE 
2020, A CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 
DO PORTO (UHUB - XIOR)

Situada no polo universitário da Asprela, ao lado da FEUP e do Hospital de S. João,  
a residência para estudantes tem 452 quartos distribuídos por 10 pisos, sendo divididos 
por quartos standard, standard plus (com kitchenette) e estúdios. 

Todos os quartos dispõem de casa de banho privativa e estão apetrechados com 
mobiliário em função da tipologia de alojamento incluindo cama, mesa, secretária, 
cadeiras, estantes, etc.

O modelo implementado no edifício segue um padrão multipolar que concentra um 
conjunto de 8 quartos individuais por cada núcleo o qual integra um espaço comum  
de apoio e uma cozinha totalmente equipada.

Os pisos 0 e -1 são destinados às zonas sociais e incluem as seguintes áreas: receção, 
bar/restaurante, zona de estar / convívio / lazer, zonas de estudo / trabalho, sala 
multimédia, sala de cinema e Ginásio.

No exterior do edifício há um campo de jogos, jardins com caminhos pedestres e zonas 
de convívio e lazer.



A obra teve como finalidade a remodelação e ampliação de instalações, divididas em 
5 espaços distintos, correspondentes a escritórios, Núcleo Central como receção das 
instalações, espaço de produção de componentes eletrónicos e cais de expedição. 
Posteriormente foi também adjudicado, à Gabriel Couto, um outro espaço no edifício 
(um piso inteiro) de instalações de ensaio de quadros e outros equipamentos produzidos 
neste Polo.

A empreitada sofreu, ao longo dos trabalhos, inúmeras alterações com significativos 
trabalhos a mais, o que obrigou a um acompanhamento muito de perto desta empreitada.

| A GABRIEL COUTO EXECUTOU A EMPREITADA DE 
REMODELAÇÃO ASE NO POLO DA MAIA DA EFACEC



Uma das prioridades da estratégia da GABRIEL COUTO 
na vertente da sustentabilidade, como forma de mitigar 
os riscos de cariz ambiental, passa pela introdução das 
energias alternativas nos seus processos produtivos.
Para materializar esta prioridade vai ser instalada nos 
próximos meses, na sua sede em Requião, uma unidade 
de produção de autoconsumo (UPA) com potência 
instalada de 75kW. 

Com esta UPA pretende-se reduzir o consumo de energia 
da rede e simultaneamente potenciar a utilização de 
viaturas elétricas, com um custo de utilização bastante 
mais reduzido, quando comparado com as de motor  
a combustão.

Durante o ano de 2020 foram já adquiridas duas viaturas 
elétricas, e a empresa tem como objetivo conseguir nos 
próximos tempos aumentar para oito a sua frota deste  
tipo de viaturas.

Sendo a responsabilidade ambiental um dos pilares  
da sustentabilidade, na GABRIEL COUTO “ajudamos  
a construir o futuro” através do incentivo a ações mais 
amigas do ambiente e do estímulo à inovação que 
permitam um crescimento sustentável.

| A GABRIEL COUTO ESTÁ A DESENVOLVER UM 
PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Legacy Cascais é o novo condomínio que 
engloba um hotel de 5 estrelas, Townhouses 
privadas e Residences premium, resultando da 
transformação do icónico Hotel Cidadela. 

Localizada num terreno com cerca de 4.000 m2, 
a obra é constituída por 10 moradias em banda 
com 4 pisos e piscina, com cerca de 400 m2 
cada, assim como os muros envolventes. A área 
de construção é de 5.500 m2, na qual foram 
consumidas 250 ton de aço, 2.300 m3 de betão, 
assim como 13.000 m2 de cofragem, com uma 

carga média de pessoal de 30 trabalhadores. 
A obra foi executada em 6 meses, tendo 
começado em pleno estado de emergência, 
demonstrando a resiliência da empresa, 
no geral e das equipas da obra e respetivos 
serviços de apoio, em particular. 

O cumprimento do prazo de execução aliado  
à qualidade de construção, permitiu à empresa 
ficar bem posicionada no concurso para  
a execução dos acabamentos, que já foram 
adjudicados à Gabriel Couto.

| A GABRIEL COUTO CONCLUIU NO PASSADO MÊS DE 
OUTUBRO A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 
DA ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO DE 10 MORADIAS EM 
BANDA, LOCALIZADAS NO CENTRO DE CASCAIS.



A obra foi contratada pela BRISA Concessão Rodoviária, 
SA à Gabriel Couto e contemplou uma intervenção com 
a extensão total de 6.700m, dividida em dois troços, o 
primeiro desde o Nó da A3 até ao Nó da EN14 e o segundo 
com início na Rotunda da EN14 até ao final da concessão. 
Melhoraram-se as características superficiais da camada 
de desgaste em toda a extensão do pavimento e foi 
reposta toda a sinalização horizontal.

Os trabalhos decorreram sem problemas de maior,  
numa obra com alguma complexidade e grau de 
dificuldade acrescido pelo facto da infraestrutura se 
inserir num meio urbano, o que levou a intervenções 
realizadas no período noturno.
 
Para além dos trabalhos rodoviários foram incluídos 
nesta empreitada a reabilitação e reforço da estrutura 
existente da Passagem Hidráulica, PH 006.1, que permite 
o escoamento das linhas de água intersetadas pela via no 
Nó de ligação entre a Circular Sul de Braga e a AE A11.

| FORAM CONCLUÍDOS OS TRABALHOS DA  EMPREITADA PARA AS 
OBRAS DE BENEFICIAÇÃO - REFORÇO DO PAVIMENTO E REABILITAÇÃO 
E REFORÇO DA PH 006.1, DA CIRCULAR SUL DE BRAGA

Este investimento tem também como objetivos 
o incremento de capacidade de produção,  
com o desenvolvimento de produtos 
alternativos emergentes, e a automatização 
dos processos fabris. 

Paralelamente ao investimento referido,  
será desenvolvido em 2ªfase, a construção  
de um edifício administrativo adjacente. 

| GABRIEL COUTO ESTÁ A FINALIZAR AS OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL DA PORMINHO



| A GABRIEL COUTO É LÍDER DO CONSÓRCIO DE EMPRESAS 
QUE VAI EXECUTAR OS TRABALHOS DE MODERNIZAÇÃO DO 
TROÇO MIRA SINTRA-MELEÇAS - TORRES VEDRAS

A empreitada, orçada em 61,7 milhões de euros, será 
executada pelo consórcio liderado pela Gabriel Couto. 
Integrada no âmbito do Programa Ferrovia 2020, a 
empresa Infraestruturas de Portugal adjudicou ao 
consórcio Gabriel Couto, S.A. / M. Couto Alves, S.A. / 
Aldesa Construcciones, S.A. esta obra que terá de estar 
concluída no prazo de dois anos.

A intervenção na linha que liga Mira-Sintra/Meleças, em 
Sintra, a Torres Vedras prevê a eletrificação integral do 
troço, a beneficiação de cinco estações e seis apeadeiros 
e a criação e melhoria dos acessos às plataformas de 
passageiros para utentes com mobilidade reduzida.

Com uma extensão de 43 quilómetros, este projeto vai 
ao encontro das necessidades da população da região, 
aumentando a qualidade do transporte ferroviário que 
passa a ser realizado por comboios elétricos,  
e beneficiando também as áreas envolventes.

Assim, as melhorias serão sentidas na fluidez do trânsito 
rodoviário ao suprimirem passagens de nível com  
a construção de nove passagens desniveladas,  
e a automatização das restantes, com a instalação de 
sinalização semafórica. Desta forma, procuram-se 
reforçar as condições de segurança e circulação e, em 
simultâneo, a reabilitação estrutural, com o rebaixamento 
da plataforma ferroviária para colocação da catenária nos 
túneis de Sapataria, Boiaca, Cabaço e Certa.

A adjudicação a este consórcio, com a liderança da Gabriel 
Couto, prova que a empresa se mantém bem cotada no que 
respeita à inovação e excelência, o que permite a execução 
rigorosa dos prazos acordados. Continuando a investir 
na vanguarda da engenharia como motor de inovação  
e desenvolvimento, com esta obra de ferrovia o portfólio 
de obras da Gabriel Couto fica reforçado nesta área de 
projetos de infraestruturas.



Situado no concelho de Albufeira, o empreendimento encontra-se a cargo do promotor 
Quinta do Escarpão, SA.

Os trabalhos visaram a construção de novas infraestruturas de águas pluviais e 
residuais, distribuição de água, incêndio e rega, rede elétrica, telecomunicações e 
gás. A intervenção incluiu ainda os trabalhos de execução de lancil, passeios, ciclovia, 
pavimentação de arruamentos e toda a envolvente de paisagismo e de mobiliário urbano.

| FORAM CONCLUÍDOS NO PASSADO MÊS DE MAIO, OS TRABALHOS 
DE REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE VALE NAVIO

| ESTÁ CONCLUÍDA A CONSTRUÇÃO DO 
HOTEL MOOV OEIRAS.

A obra vem na continuidade da parceria com a empresa ENDUTEX HOTEIS, LDA 
que conta já com mais duas unidades hoteleiras – Hotel Moov Évora e Hotel 
Moov Porto Norte, construídas pela Gabriel Couto.

Da autoria do Arq.º Luis Santos do gabinete SCHARCH Arquitetos, este novo hotel 
constitui um arrojado empreendimento de alojamento com cinco pisos acima do 
solo e três abaixo e com área de construção total a rondar os 6.500 m2. 

Com uma localização estratégica, numa zona com forte presença empresarial 
e de serviços, o hotel inclui 115 quartos duplos, espaço para refeições e bar, 
marcados pelo conforto, qualidade e design, bem como por uma atitude amiga 
do ambiente.



A imagem do edifício define um volume paralelepipédico com fachadas ventiladas 
revestidas com painéis fenólicos de cor branca em que se destacam os vãos orlados  
a vermelho que harmonizam e enfatizam a imagem de marca “moov” presente nos 
alçados frontais e laterais do edifício.

A nível estrutural, destaca-se a construção das contenções periféricas com muros de 
“Berlim” de 14 metros de altura, executados em simultâneo com a escavação, de modo 
descendente, através da aplicação de perfis metálicos verticais e recurso a ancoragens 
provisórias. Nos pisos superiores destaca-se a construção de todas as divisórias entre 
quartos em betão armado. 

Este grupo hoteleiro, responsável pela implementação em Portugal dos hotéis Moov, 
aposta num conceito diferente de hotéis citadinos, feitos para pessoas que procurem 
uma estadia prática e acolhedora, seja para uma visita de fim-de-semana ou uma 
viagem de trabalho, e que encontrem tudo aquilo que precisam para poder ter uma  
noite confortável sem implicar custos elevados.

Com a conclusão desta empreitada o grupo Endutex continua a demonstrar a sua 
satisfação e confiança no trabalho desenvolvido pela Gabriel Couto, estando já 
assegurada a continuidade desta parceria com a adjudicação de um novo hotel em  
Lisboa – Hotel Moov Oriente – com 180 quartos.



Após a implementação na empreitada do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, desenvolvido com o suporte do 
Kaizen Institute seguiu-se a implementação interna na 
empreitada “Ombria Resort” no Algarve.

A empreitada do Ombria Resort contempla a construção  
do hotel Viceroy de 5 estrelas e das Viceroy Residences.

Nos trabalhos incluem-se a execução dos trabalhos 
de estrutura e de acabamentos, instalações especiais 
e paisagismo do Viceroy Ombria Hotel, com 76 quartos 
e suites disponíveis, piscinas aquecidas, um centro de 
conferências, um spa com inspirações regionais, área 
de saúde e fitness, bares e restaurantes, observatório 
astronómico e o Generation V Kids Club.

O empreendimento é ainda constituído pelas Viceroy 
Residences, que incluem 65 apartamentos de luxo de  
1 e 2 quartos, completamente mobilados e equipados 
segundo os exigentes padrões da cadeia norte-americana 
de hotéis de cinco estrelas Viceroy Hotel Group.

A implementação decorreu no mês de fevereiro 2020, 
assente nos modelos desenvolvidos na obra do Aeroporto 
do Porto.

| O PROJETO KAIZEN NA GABRIEL 
COUTO CONTINUA A SUA FASE DE 
DESDOBRAMENTO

Foram introduzidas ferramentas de gestão visual 
(planeamento, gestão de fornecimentos, comunicação)  
e realizadas as primeiras reuniões de equipa normalizadas 
e focalizadas no planeamento e indicadores que 
contribuam para o cumprimento de prazo.

Realizou-se a 1.ª sessão de  planeamento inicial (pull 
planning) para 3 meses entre a equipa de planeamento  
e de obra, no qual se envolveram ainda os subempreiteiros 
presentes em obra (de cofragem e betão) na definição  
de milestones.

As ferramentas utilizadas (Gestão Visual de Projetos, 
compressão da cadeia critica, Last Planner, indicadores, 
reuniões da equipa normalizadas) levarão a que estejamos 
todos ainda mais focalizados e informados da fase em 
que as nossas empreitadas estão, permitindo-nos intervir 
antecipadamente e mitigar os riscos que impactam no 
cumprimento dos prazos.



A obra, adjudicada pela ENDUTEX – HÓTEIS SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA, refere-se à construção de um edifício 
para hotelaria.

O Hotel Moov Oriente será um edifício único com 6 pisos 
elevados, ocupação de 180 quartos e um piso térreo 
(receção e zonas comuns).

Terá também 2 (dois) pisos subterrâneos, para 
estacionamento e zonas técnicas.

A construção do edifício em causa será em estrutura 
reticulada de betão armado, com 2 (dois) núcleos de 
elevadores (serviço e/ou cliente), acrescido de um poço 
com 2 (dois) elevadores adicionais para uso dos clientes.

Os pisos enterrados apresentam uma área de 1195 m2. 
O R/C e os pisos elevados apresentam uma área de 
aproximadamente 809 m2 e 855 m2, respetivamente.

| A GABRIEL COUTO VAI INICIAR A CONSTRUÇÃO DO HOTEL 
MOOV ORIENTE, NO PARQUE DAS NAÇÕES EM LISBOA

| A GABRIEL COUTO TEM 
FEITO, NO ANO DE 2020, 
UMA FORTE APOSTA NA 
RENOVAÇÃO DA SUA FROTA  
E PARQUE DE MÁQUINAS.

Este investimento vem na sequência da política 
sustentada de investimento dos anos anteriores, 
dada a necessidade de assegurar uma resposta 
mais eficiente e eficaz à crescente e diversificada 
carteira de obras, bem como para dar mais um 
passo na estratégia ambiental no que respeita  
à redução de emissões e de impacto ambiental.



O projecto que inclui as Viceroy Residences e o Hotel  
de 5 estrelas Viceroy na Ombria Resort. O investimento  
é assegurado pela Quinta da Ombria.

Encontra-se finalizado desde o passado mês de Agosto  
o apartamento modelo.

| CONTINUAM EM BOM RITMO OS 
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DO 
VICEROY HOTELS — RESORTS



INTERNACIONAL
| A CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO DE CONTROLO 
DE CARGA DO POSTO FRONTEIRIÇO DE AMATILLO, NO 
DEPARTAMENTO DE LA UNION, EM EL SALVADOR, JÁ INICIOU

Trata-se de um contrato de conceção / construção, que 
foi assinado em Dezembro de 2019. 

Depois de elaborado o projeto de execução, iniciou no 
presente mês de agosto a construção dos edifícios desta 
obra e que apesar das fortes contingências provocadas 
pela pandemia da COVID-19, a Gabriel Couto conseguiu  
dar início à implementação do projeto já aprovado.

Numa área de 60.119 m2, estão a ser construídos 7 
edifícios e dois alinhamentos de postos de controlo, 
para 8 viaturas. Compõem o complexo dois dormitórios, 

um edifício administrativo, edifício cafetaria, edifício 
de fumigação, um edifício armazém de revisão de 
mercadorias e um edifício de descanso de pessoal.  
O contrato, inclui também a elaboração e implementação 
do projeto de Sistema de Controlo de Gestão, que está  
a ser desenvolvido com os mais altos níveis tecnológicos.

Com a construção deste Posto Fronteiriço, equipado com  
a mais alta tecnologia, a Direção Geral de Aduanas 
pretende garantir que a passagem dos meios de 
transporte, após processo de monitorização de controlo, 
ocorra num tempo médio inferior a 30 minutos.

O “Mozambique LNG (Liquid Natural Gas) Development”  
é um Projeto localizado na Província de Cabo Delgado, 
perto da cidade costeira de Palma em Moçambique. 

| A GABRIEL COUTO NO PROJECTO 
MOZAMBIQUE LNG

Este empreendimento iniciou-se como Anadarko 
Mozambique Area 1 Limitada (AMA 1), uma subsidiária da 
Anadarko Petroleum Corporation, sendo que actualmente 
os direitos de concessão foram trespassados para a 
empresa Francesa TOTAL.

A construção do empreendimento com um custo global 
aproximado de $8000 milhões (USD) sendo o Consórcio 



| ANGOLA — A GABRIEL COUTO MARCA 
PRESENÇA NA PROVÍNCIA DO CUANZA NORTE

A Estrada Nacional 320 está a ser reabilitada ,  
no Troço Rio Cuxila / Lucala, na Província  
do Cuanza Norte – Angola.
 
Estão a ser desenvolvidos trabalhos de 
capinagem, limpeza e reparação de valetas, 
desobstrução e reparação de passagens 
hidráulicas, e reparação do pavimento 
betuminoso, incluindo demolições localizadas 
do pavimento existente, fresagens de camadas 
betuminosas e pavimentação com misturas 
betuminosas novas. A empreitada inclui ainda  
a execução de trabalhos de sinalização 
horizontal e vertical.
 
Esta empreitada, cujo Dono de Obra é o 
Ministério de Construção e Obras Públicas 
através do INEA – Instituto Nacional de  
Estradas de Angola, envolve a componente  
de reabilitação, assim como manutenção  
e conservação.

Internacional CCS JV (Chicago Bridge & Iron dos Estados 
Unidos, Chiyoda Corporation do Japão e Saipem de 
Itália.) a entidade responsável pela construção global do 
empreendimento.

O Consórcio CCS JV adjudicou à Gabriel Couto o projeto - 
Site Preparation and Earthworks, em 2/12/2019 no valor  
de $57.000.000,0 (USD).

O projeto corresponde à construção das infraestruturas 
preliminares para o Empreendimento Global da Area 1 - 
TOTAL, materializando-se na construção da rede rodoviária 
principal de acessibilidades e plataformas logísticas.

O presente projeto é bastante desafiante, tendo em 
atenção a sua remota localização geográfica e os volumes 
de trabalhos previstos:

• Movimento de terras - 2 700 000 m³
• Solo-cimento - 80 000 m³
• Misturas Betuminosas - 78 000 ton
• Betão Armado – 5 500 m³



É com orgulho que escrevo sobre o meu percurso na 
Construções Gabriel A.S. Couto. 

Em maio de 2010, iniciei a minha atividade laboral na 
empresa, integrando a equipa de execução do projeto de 
Reabilitação do Sistema de Mobilidade do Metro Mondego, 
projeto que abrangeu diversas áreas técnicas  
da Engenharia Civil. 

No mês de abril de 2012, foi-me proposto a mobilização 
para a área internacional da empresa, particularmente, 
para Moçambique, ingressando num projeto 
complexo, nomeadamente, a Reabilitação da Estrada 
N13 – Malema a Cuamba. Tal projeto, evidenciou 
inúmeros condicionalismos logísticos e desafios 
técnicos, proporcionando-me bases importantes para, 
posteriormente, assumir a Direção de Projetos de  
renome na empresa. 

Entre o ano de 2015 e janeiro de 2018, abracei um desafio 
profissional no Reino Unido. 

Em fevereiro de 2018, após convite da Construções 
Gabriel A.S. Couto, reintegrei a equipa internacional de 
Moçambique, assumindo funções de Diretor de Projeto.
No decorrer da participação em diversos projetos, realço  
o mais recente, “Afungi Permanent Airstrip”. Entre agosto 
de 2018 até outubro de 2020, liderei uma equipa de 
excelência, que nos levou a atingir excelentes resultados 
em diversas áreas do projeto.

Desde sempre, que os profissionais da empresa 
demonstraram uma excelência na execução dos projetos, 
tendo a oportunidade de trabalhar com diversos colegas 
que, ainda hoje admiro. 

É com satisfação que constato o investimento da empresa 
em novas tecnologias de planeamento, de controlo e de 
execução de projetos, incluindo o apoio na formação dos 
recursos humanos.

Nos projetos onde tive a oportunidade de participar,  
a empresa distinguiu-se pela excelência técnica  
e pela agilidade na superação dos constrangimentos  
e imprevistos, inerentes a todas as obras. 

Orgulhosamente, o profissionalismo e a excelência têm 
sido reconhecidos pelos clientes.

A satisfação profissional em trabalhar na Construções 
Gabriel A.S. Couto, faz-me querer fazer sempre mais  
e melhor, transmitindo às equipas que lidero, 
características como o espírito de união e comunicação 
eficaz, tendo como objetivo continuar a motivar 
profissionais por muitos anos.

André Teles Grilo

PESSOAS
| TESTEMUNHO DIRETOR DE PROJETO



RESPONSABILIDADE SOCIAL

Por fim acaba um ano terrível e muito difícil para todos, 
mas que conseguimos superar JUNTOS!  Com a energia 
e compromisso de todas as nossas equipas, 2021 será 
seguramente um ano melhor. 

A Gabriel Couto, que sempre se tem focado na sua 
responsabilidade social, desenvolveu inúmeras iniciativas 
e envolveu-se com as comunidades locais onde a sua 
atividade está presente, tanto em Portugal como em África 
e América Central. 

Além disso, tem lutado contra todas as formas de 
discriminação na contratação, nas relações no local de 
trabalho e na carreira dos seus funcionários, promovendo 
sempre a igualdade de oportunidades. Desde 2015 tem 
vindo a promover-se a igualdade de género.
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